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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 4 -2021 

 

Arkihuolesi kaikki heitä,  

Mieles nuorena nousta suo. 

Armas joulu jo kutsuu meitä 

Taasen muistojen suurten luo.  

Kylmä voisko nyt olla kellä,  

Talven säästä kun tuoksahtaa 

Lämmin leuto ja henkäys hellä,  

Rinnan jäitä mi sulattaa 

 
Näillä joululaulun sanoilla kiitämme jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta 
sekä toivotamme Teille kaikille Rauhaisaa Joulun aikaa ja Onnellista Uutta 2022 
 
Vuoden 2021 toimintaamme heijastui edelleen koronapandemia, joka monin tavoin toi haasteita tapahtumien 
toteuttamiselle jäsenistöllemme.  Tuskin kukaan meistä olisi arvannut vuosi kaksi sitten, kuinka sitkeästä pandemiasta 
onkaan kysymys. Ja kuinka pitkään se mahtaa vielä edelleen jatkua? 
Tästä kaikesta huolimatta olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan jäsenistöllemme vuodelle 2021 varsin kattavasti 
toimintasuunnitelmaamme kuluvia tapahtumia koronarajoitukset huomioiden. Monet näistä tapahtumista ovat olleet 
myös osana Taipalsaaren kunnan 450 juhlavuoden ohjelmatarjontaa. 
 
Mutta osa tapahtumista on jäänyt toteuttamatta kuten perinteinen laskiaisrieha sekä ennen kaikkea Taipalsaaren 
maamiesseuran syyskuulle suunniteltu 120 vuotta juhla, joka jo toisen kerran peräkkäin jouduttiin siirtämään. 
Nyt juhlan osalta katse on siirretty vuoteen 2022. Jos koronapandemia tammikuun lopulla helpottaa, juhla pidetään 
sunnuntaina 30.1.2022. Mutta jos koronarajoitukset edelleen jatkuvat tiukkana, juhlan pitäminen siirtyy sen mukaan 
myöhemmäksi. Mutta luovuttu ei ole juhlan toteuttamisesta. Ohjelma ja esiintyjät kun on varattuna ja näin kaikki 
järjestelyt tältä osin ovat valmiina. Juhlahan tulee ensi vuonna olemaan sitten seuran 122 -vuotisjuhla. Tammikuun 29 
päivä tulee kuluneeksi tasan 122 vuotta, kun Taipalsaaren vanhalla kunnantuvalla lausuttiin seuran perustamisen 
syntysanat. Tulemme tammikuun alkupuolella tiedottamaan jäsenistöllemme niin some-kanaviemme kautta kuin 
jäsenkirjeessäkin, miten juhlajärjestelyt toteutuvat. Mutta kannatta laittaa kalenteriin 30.1.2022 juhlapäivä muistiin.  

 

Leipää Saimaan rannoilta- historiakirja on nyt ajankohtainen 
joululahjahankinta 
Leipää Saimaan rannoilta- historiakirja julkistettiin 2.10.2021 Haikkaanlahden vanhalla 
kansakoululla runsaan osanottajajoukon läsnä ollessa. 352 sivua ja 122 valokuvaa sisältävä 

historiakirja kertoo Taipalsaaren maamiesseura ry:n ja Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n 
vaiheista 1900 luvulta lähtien tähän päivään. Se on samalla kuvaus maaseudun suuresta 
muutoksesta 120 vuoden ajalta niin Taipalsaarella kuin laajemminkin.  

Kirja on nyt ostettavissa M-Market Taipalsaaren kaupasta (osoite: Savitaipaleentie 2, 54920 Taipalsaari). Kirjan hinta on 
30 euroa. Tilauksia vastaanottaa myös historiakirjatoimikunnan puheenjohtaja Eero Juntunen. Tilauksen voi jättää Eero 
Juntuselle sähköpostilla: eero.juntunen@pp1.inet.fi  tai puhelimitse, puh. 0400-372857. Tarvittaessa kirja voidaan 
postittaa myös vastaanottajalle, jolloin postituskulu on 8,90 euroa /kirjalähetys. Leipää Saimaan rannoilta historiakirja 
on oiva lahja annettavaksi niin oman perheen piirissä kuin myös tutuille. 
 
Vuonna 2022 toivon mukaan saamme koronapandemian laantumaan maassamme ja pääsemme näin toteuttamaan kaikki 
ensi vuodelle suunnitelmissamme olevat tapahtumat jäsenistöllemme. Myös paljon toivotun MAAMESS-2022 
näyttelymatkan Tarttoon 22 - 24.4.2022. Hotellimajoitus Tartossa hotelli Dorpatissa ja muut matkavaraukset kun on jo 
tehty etukäteen. Tämä kirjeen seuraavalla sivulla on myös lyhyesti kuvattu, mitä kaikkea tulevana vuonna 2022 on 

jäsenistöllemme tarjolla. Joten tervetuloa taas joukolla ensi vuoden tapahtumiimme ! 
 
Toivottaa  Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta 
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Tammi-elolukuun 2022 aikana toteutettavia tapahtumia  
Ohessa on jo ennakkoon tietoa tulevan vuoden 2022 tapahtumistamme. 
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat jo ensi vuoden kalenteriin ylös. Seuraamme luonnollisesti 
koronatilanteen kehittymistä ja tiedotamme jäsenillemme sen aiheuttamista mahdollisista muutoksista vuoden 2022 
tapahtumatarjontaamme. 
Tammikuu Johtokunnan 1. kokous/tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 käsittely 

Jäsenkirje 1/2022 jäsenistölle & kutsu Taipalsaaren mms 122 v. juhlaan erilliskutsuna niin jäsenille kuin 
kutsuvieraille 

 
Taipalsaaren maamiesseura ry:n 122 v juhla kirkonkylän koulun liikuntasalissa su 
30.1.2022 alkaen klo 12.00. Ennen pääjuhlaa juhlajumalanpalvelus klo 10.00 
Taipalsaaren kirkossa ja sen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille  

 
Helmikuu Haikkaanlahden laskiaistapahtuma su 27.2.2022 klo 10.00 -15.00. Yhteistyötahona Taipalsaaren 

Maaseutunaiset ry, Taipalsaaren kunta/koulut ja kaupalliset yhteistyötahot 
     
Maaliskuu Vuosikokous to 17.3.2022 ja sääntöjen 2. käsittely    
 
Huhtikuu Opintomatka Maamess -2022 näyttelyyn Tarttoon pe 22-su 24.4.2022  
 Matka sisältää näyttelyn Tartossa ja meno-tulomatkalla 1-2 muuta kohdetta 

Matka toteutetaan omakustannushintaan yhteistyössä Lemin Rasvanäpit ja 
MTK Taipalsaari kanssa. Matkan vetäjänä Osmo Savolainen. 

 
Toukokuu Koululaisten hiilinielumetsän kevättarkistus – mahdollinen täydennysistutus (yhteistyötahot tuottajat ja 

metsänhoitoyhdistys) 
Röytyn pihaton siistiminen ja työkonemuseokentän siistintä-tapahtuma yhteistyössä kotiseutuyhdistys ja 
kunta kanssa 

 
Kesäkuu ” Paavon saarikierros” vanhoilla traktoreilla la 11.6.2022. Tapahtuma on seuran pitkäaikaisen jäsenen Paavo 

Turkian Taipalsaaren maamiesseuralle lahjoittamana Ferguson 20  TE-D 20 vm. 51 traktorin ” 
esittäytymiskierros”. Reitti: Röytty-Haikkaanlahti-Levänen-Peltoin lintutorni-Jänkäsalo-Rehula-Vehkataipale-
Röytty. Reitin varrella virkistäydytään reitin varrella pidettävissä ”avoimet kylät”- tapahtumissa.  
Kussakin pysähdyspaikassa ” karstanpolttokonsertti” yhteiskäynnistyksen muodossa.  

 
Kesäkuu Näyttelymatka Farmari-näyttelyyn Mikkeliin to 30.6.2022. Yhteistyössä MTK Taipalsaari ja mahdollisesti myös 

naapuripitäjien tuottajayhdistykset/ maamiesseurat.  
 
 Heinäkuu Taipalsaari-päivien ohjelmaan kuuluen sunnuntaina 3.7.2022  maaseudun 

perinnepäivä Röytyssä klo 11.00 -15.00. Historia-autojen Saimaan kierros 
pysähtyy myös kirkonkylällä. Naapuriseurojen konekerhot kutsutaan 
perinnepäivään. Yhteistyötahoina MTK Taipalsaari, maaseutunaiset ja 
kotiseutuyhdistys ja kk kyläyhdistys 

Heinäkuu Osallistuminen MTK Taipalsaari ry:n kesäteatterimatkalle. Matka ja väliaikakahvit ilmaiset (tuottajat tarjoaa). 
Pääsylippu omakustannushintaan.  

 
Heinäkuu Pellonpiennartapahtuma heinäkuussa aiheena ” rikkakananhirssin” torjunta. Kyseinen rikkakasvi on 

vaarallisempi kuin hukkakaura ja se on viime vuosina yleistynyt lämpimien kesien johdosta. ProAgria Etelä-
Suomesta asiantuntija mukana sekä myös Jokioisista ehkä joku alan asiantuntija + kaupalliset yhteistyötahot. 
Yhteistyössä tuottajayhdistyksen, ProAgrian ja kaupallisten toimijoiden kanssa toteutus.  

 
Elokuu La 27.8.  Traktorin taitoajokilpailut Haikkaanlahden koulun kentällä haastekilpailuna Lemin Rasvanäppien 

kanssa. Tapahtumaan liittyen myös muuta oheisohjelmaa Haikkaanlahden vanhalla kansakoululla tarjolla. 
Mukaan haastetaan konekerhojen edustajat naapuripitäjien seuroista 

 
Tietoja tapahtumistamme voit seurata myös tuoreeltaan www-sivuiltamme ( www.maaseutuseurat.fi )  
sekä facebook kautta ( www.facebook.com/maaseutuseurat ) 

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat

