
 

Taipalsaaren Maamiesseura ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

Tammikuu Johtokunnan 1. kokous/tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 käsittely 

 

Jäsenkirje 1/2022 jäsenistölle & kutsu Taipalsaaren mms 120 v. juhlaan erilliskutsuna niin jäsenille 

kuin kutsuvieraille 

 

Taipalsaaren mms 120 v juhla kirkonkylän koulun liikuntasalissa  

pidetään su 30.1.2022 , jolloin ohjelmassa juhlajumalanpalvelus &seppeleenlasku 

 kakkukahvit ja karjalanpiirakka  

 

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 sääntömuutos / 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 putsaus ja työkonemuseokentän siistintä-tapahtuma yhteistyössä kotiseutuyhdistys 

ja kunta kanssa 

 

Kesäkuu Avoimet kylät tapahtuma la 11.6.2022- tähän liittyen saman päivänä Wanhat Masinat konekerhon 

puitteissa ” Paavon saarikierros” traktoreilla. Se on samalla Paavo Turkian Taipalsaaren 

maamiesseuralle lahjoittamana Ferguson traktorin ” ensi esittäytymiskierros”. Reitti: Röytty-

Haikkaanlahti-Levänen-Peltoin lintutorni-Jänkäsalo-Rehula-Vehkataipale-Röytty. Reitin varrella 

virkistäydytään avoimet kylät tapahtumissa. Kussakin pysähdyspaikassa ” karstanpolttokonsertti” 

yhteiskäynnistyksen muodossa  

Kesäkuu To 30.6 näyttelymatka Farmari-näyttelyyn Mikkeliin. Yhteistyössä MTK Taipalsaari ja mahdollisesti 

myös naapuripitäjien tuottajayhdistykset/ maamiesseurat. Omakustannehintaan liput. Bussimatka 

ilmaiseksi sponsorit tukemana.  Ilpo Kolhonen hoitaa. 

  

 Heinäkuu Taipalsaari-päivien ohjelmaan kuuluen maaseudun perinnepäivä 3.7.2022  Röytyssä klo 11.00-15.00. 

Historia-autojen Saimaan kierros pysähtyy kirkonkylällä. Naapuriseurojen konekerhot kutsutaan 

perinnepäivään. Yhteistyötahoina MTK Taipalsaari, maaseutunaiset ja kotiseutuyhdistys ja kk 

kyläyhdistys 

 



Osallistuminen MTK Taipalsaari ry:n kesäteatterimatkalle. Matka ja väliaikakahvit ilmaiset ( tuottajat 

tarjoaa). Pääsylippu omakustannushintaan.  

Pellonpiennartapahtuma heinäkuussa aiheena ” rikkakananhirssin” torjunta. Kyseinen rikkakasvi on 

vaarallisempi kuin hukkakaura ja se on viime vuosina yleistynyt lämpimien kesien johdosta. Tämä 

rikkakasvi leviää mm. lintujen ruokinnan/ulkolaisten siementen välityksellä. Näin voisi kiinnostaa myös 

muitakin kuin viljelijöitä. ProAgria Etelä-Suomesta mukaan saadaan Eino Heinola ja ehkä myös 

Jokioisista joku tutkija + 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 kehitetään joku yleisövetonaula Haikkaanlahden 

koululle oheisohjelmaksi. 

 mukaan haastetaan konekerhojen edustajat naapuripitäjien seuroista 

 

Syyskuu Sadonkorjuukirkkopyhä 25.9.2022 yhteistyössä MTK Taipalsaari ja Taipalsaaren sydänyhdistyksen 

kanssa ja mahd. Taipalsaaren maaseutunaiset kanssa 

Lokakuu Äijien ruokakurssi 

 

Marraskuu Sääntömääräinen syyskokous.  

Joulukuu Jäsenistön yhteinen illanvietto Väinölässä sikajuhlien merkeissä yhdessä MTK Taipalsaari ja mahd. 

maaseutunaiset kanssa.  

Joulumuistaminen joulukuusien viennin puitteissa Palvelukoti Taipaleen asukkaille ja henkilökunnalle 

joulun alla. ( Veikko ja Seppo Saira toimesta). 

Tiedotus Jäsenkirjeet 3-4 kertaa vuodessa.  Lehdistötiedotteet ja lehti-ilmoitukset (seurat palsta/E-Saimaa)  

ajankohtaisista tapahtumista. 

 Some-tiedottaminen www.maaseutuseurat.fi kautta ja www.facebook.com/maaseutuseurat 

 

Stipendit Julkinen hakuilmoitus keväällä 2022 Etelä-Saimaa lehdessä ja jäsenkirjeissä. Tuodaan esille 

mahdollisuus hakea Taipalsaaren maamiesseura ry:ltä  stipendejä vuoden 2022 aikana. Luovutus 

vuosikokouksessa 2022 marraskuussa. Suunnattu haettavaksi maa-metsä-ja puutarhatalouden 

koulutuksen päättäneille Taipalsaarelta kotoisin oleville opiskelijoille.  

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

