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Taipalsaaren maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 2-2022  

 

Nyt päästään hiihtämään, laskettelemaan, kuulemaan Kutilan kanavasta ja myös 
matkailemaan Viroon 
 
Olemme siirtyneet viimeinkin vähän normaalimpaan aikaan ja pääsemme toteuttamaan alkuvuoden tapahtumamme 
toimintasuunnitelmamme mukaisesti. Näin seuramme jäsenistö- kaikkiaan 270 jäsentä -pääsevät samaan vastiketta 
maksamalleen jäsenmaksulle. Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksu vuodelle 2022 on 15 € / jäsen. Tämän 
jäsenkirjeen mukana saatte tämän vuoden jäsenmaksulaskunne. Jäsenmaksujen avulla voimme toteuttaa tapahtumia 
jäsenistöllemme; tänäkin vuonna vielä 20 eri tapahtumaa. 
 
Heti helmikuun lopulla laskiaissunnuntaina 27.2.2022 vietämme koko perheen laskiaisriehaa Haikkaanlahden 
metsästysmajalla ja Joutsenon Myllymäessä tarjoamme ilmaisen laskettelulipun 8.-31.3.2022 välisenä aikana 
jäsenperheillemme. Taipalsaarelle ja laajemmin koko maakunnalle merkittävästä tulevaisuusinvestoinnista-Kutilan 
kanavasta- kuulemme 17.3.2022 klo 18.00 alkaen kaikille avoimessa ja ilmaisessa esitelmä-ja keskustelutilaisuudessa 
Taipalsaaren kunnantalolla. Esitelmän jälkeen on maamiesseuran sääntömääräinen vuosikokous. Ja huhtikuussa 22.-
24.4.2022 sitten matkaillaan joukolla Viroon Tarttoon Maamess-2022 maatalous-metsä-puutarha-ja 

elintarvikemessuille ” Viron sotahistorialla” maustettuna.    
 

Koko perheen laskiaisrieha laskiaissunnuntaina 27.2.2022 klo 11-15.00 Haikkaanlahdella 
(Vitsaintie 49, Taipalsaari) 
 

Alkuvuoden merkittävin tapatumamme on laskiaissunnuntaina 27.2.2022 klo 11.00 -15.00  toteutettava                     
” koko perheen laskiaisrieha”  Haikkaanlahdella (Vitsaintie 49, Taipalsaari).   

Ohjelmassa on mäenlaskua mahtavan pitkässä ja turvallisessa laskiaismäessä, leikkimielisiä kisailuja sekä arpajaiset 
runsaine palkintoineen.  Buffetista tarjolla makkaraa, hernekeittoa, kahvia, teetä ja mehua sekä pullaa.  
Laskiaistapahtumamme on myös yhteinen kaikille Taipalsaaren koululaisille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen 
tilaisuus. Koko perheen laskiaisrieha on jo perinne Taipalsaarella ja vietämme sitä jo nyt 9. kerran peräkkäin. Ja mikä 
tärkeintä- nyt sitä on- nimittäin LUNTA! 

 

”Vesistöt eristää – Kutilan kanava yhdistää” esitelmä-ja keskustelutilaisuus 17.3.2022 klo 
18.00-19.00 Taipalsaaren kunnantalolla ( Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari) 

Projektiluotsi Jukka Hasu pitää alustuksen aiheesta ” Vesistöt eristää- Kutilan kanava yhdistää”. Esitelmässään hän 

kertoo viimeisimmät askeleet Taipalsaarelle ja koko maakunnalle tärkeän 

tulevaisuusinvestoinnin-Kutilan kanavan suunnittelun ja rahoituksen osalta. 

Esitelmätilaisuuden järjestäjinä ovat Taipalsaaren maamiesseura ry 

yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa. TILAISUUUS ON KAIKILLE AVOIN 

JA ILMAINEN TILAISUUS. Tilaisuuden jälkeen osallistujille tarjolla ilmaiset pullakahvit.  Odotettavissa mielenkiintoinen 

esitelmä ja keskustelutilaisuus!  
Esitelmän ja kahvien jälkeen klo 19.30 alkaen on Taipalsaaren maamiesseura ry:n säätönmääräinen kevätkokous, jossa 
käsitellään sääntöjen 6 § mukaiset asiat sekä maamiesseuran sääntömuutos (2. käsittely).   
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Ilmainen hissilippu jäsenille & jäsenperheille käytettäväksi lasketteluun yhden kerran 
Joutsenon Myllymäessä 8.3. -31.3.2022 välisenä aikana 

Tämän laskettelumahdollisuuden organisoijana ja ILMAISEN LASKETTELULIPUN 

mahdollistajana on MTK Kaakkois-Suomen  maaseutunuoret. Yhteistyömme puitteissa he 

ovat tarjonneet myös Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenille & 

jäsenperheille tämän ilmaisen laskettelulipun Myllymäkeen. 8.3-31.3.2022 VÄLISENÄ 

AIKANA jäsen & jäsenperhe voi käydä laskettelemassa Myllymäessä ja saa tänä aikana 3 

tunnin ILMAISEN HISSILIPPUN itselleen & perheen jäsenille. Tämän edun voi hyödyntää 

vain yhden kerran 8.3 -31.3.2022 välisenä aikana.   
Mahdolliset välineiden vuokraukset jokainen maksaa itse. Tarkista Myllymäen aukioloajat ja koronaohjeistus Myllymäen 

www-sivuilta: https://www.myllymaki.com/uutiset.html?190292 

Ilmaisen hissilipun Myllymäessä saat täyttämällä oheinen kuponki ja merkitsemällä siihen osallistujan & 

perheenjäsenten nimet sekä antamalla se Myllymäessä lippukassalle. Näin voimme nimen pohjalta varmistaa, miten 

maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet & jäsenperheet ovat hyödyntäneet tämän laskettelumahdollisuuden. Mikäli 

olet MTK:n jäsen, lipuketta ei tarvita vaan MTK:n jäsenkortti riittää. 

 

LEIKKAA OHEINEN LIPUKE JA OTA SE MUKAAN ILMAISTEN LASKETTELULIPPUJEN SAAMISEKSI YHDEN 
KERRAN 8.3.- 31.3.2022 VÄLISENÄ AIKANA MYLLYMÄESSÄ 

 

**********************************************************************************************

TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY:n ja TAIPALASAAREN MAASEUTUNAISET RY:n JÄSENILLE 

ILMAINEN LASKETTELULIPPU YHDEN KERRAN LUNASTETTAVAKSI 8.3.- 31.3.2022 VÄLISENÄ 

AIKANA TÄLLÄ KUPONGILLA 

 Nimi/nimet: 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 Puhelinnumero: __________________________________________ 

  

*************************************************************** 

Maamess-2022 näyttelymatka Tarttoon 22.-24.4.2022 sekä tutustuminen matkalla myös 
Viron sotahistoriaan 

Opintomatkan pääkohteena Maamess-2022 maatalous-metsä-puutarha-elintarvikenäyttely 

Tartossa ja toisena teemana tutustumien Viron itsenäisyyden ajan sotahistoriaan. Viron 

sotahistoriaan perehdytään ” Taipalsaaren kipparin” Osmo Savolaisen johdolla. Hänellä on 

vankka yli 20 vuoden kokemus sotahistoriamatkojen vetämisestä. Tartossa teemme myös 

Tarton kaupunkikiertoajelun Dorpat hotellin paikallisen markkinointipäällikkö Reet 

Kalamees:in johdolla. Hän osaltaan kertoilee Tarton historiasta ja ajoista neuvostovallan 

aikana sekä tänä päivänä. MATKAN HINTA ON 270 EUROA / OSALLISTUJA.  

Tarkempi matkaohjelma: http://www.maaseutuseurat.fi/ . Ilmoittautumisia vastaanottavat sekä lisätietoja antavat: 

Eero Juntunen, puh. 0400-372857; s-posti: eero.juntunen@pp1.inet.fi ja  Asko Saikko, puh. 040-5075842, s-posti:  a-

m@rantatupa.net.  Koronatilanteesta johtuen edellytämme kaikilta matkaan lähteviltä voimassa olevaa koronapassia. 

 

Tervetuloa mukaan alkutalven toimintaamme ja tapahtumiimme  
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