Taipalsaaren maamiesseura ry

TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2021

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on koota maataloutta ja sen eri aloja harjoittavat, harrastavat ja siinä
työskentelevät kansalaiset keskinäiseen yhteistoimintaan, kehittää heidän ammattitietojaan ja –
taitojaan sekä kohottaa muutoinkin jäsentensä ja heidän kotiensa hyvinvointia ja henkistä
valistuneisuutta sekä antaa erityisesti nuorisolle tilaisuus työskentelyyn harrastus- ja
kansalaistoiminnan tehtävissä. (Maamiesseuran säännöt)
Maamiesseura toimii tiiviissä yhteistyössä tuottajien ja maaseutunaisten kanssa järjestäessään
tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia – kokoavana nimenä on Taipalsaaren maaseutuseurat.
Vuoden toimintaa rajoitti edelleen koronapandemia, jonka johdosta jouduttiin toistamiseen perumaan
maamiesseuran 120-vuotisjuhla.
Vuosi 2021 oli Taipalsaaren kunnan 450 v juhlavuosi ja osa tapahtumista liittyi juhlavuoteen.
Jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli 270.
Johtokunta vuonna 2021
Asko Saikko puheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Jarmo Kallio

Marko Kannelniemi

Sari Kantonen

Olli Pöysti

Veikko Saira

Kari Turkia

Arto Kiljunen

Olli Pöysti

Teija Arponen

Raili Leino

Simo Vitikainen

Nina Lappalainen

Markku Hulkkonen

Jarmo Fennander

Marko Suutari

Matti Kuitto

Johtokunta kokoontui 3 kertaa.
Kevätkokous pidettiin koronarajoitusten vuoksi vasta 10.6. Röytyn Pihatossa,
Syyskokous oli 22.11. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 1. käsittelyssä oli sääntömuutos, joka
hyväksyttiin Seuran pitkäaikainen jäsen Paavo Turkia lahjoitti omistamansa Ferguson vm.1951
traktorin TED ja 5 työkonetta Taipalsaaren maamiesseura ry:lle .
Hyvinvointi ja henkinen valistuneisuus
13.-14.2.

Laskiaismäki oli laskijoiden käytössä Haikkaanlahden metsästysmajalla. Varsinaista
tapahtumaa ei koronan takia järjestetty.
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8.6.

Röytyn pihaton katon uudelleen tervaus 9 talkoolaisen voimin. Kunta tarjosi kiitoksena
talkoolaisille saunan ja iltapalan 9.12.2021.

12.6.

Polkupyöräretki Peltoin kylälle ja uuden Peltoin lintutornin avajaiset, sekä tutustuminen
Nisosen kosteikkoon.

4.7.

Maaseudun perinnepäivä Röytyssä järjestettiin koronasta johtuen pienimuotoisena
teemalla ” Maaseudun perinnettä ja tätä päivää.” Paikalla kävi vajaat kaksisataa henkeä.
Tapahtuma oli maaseutuseurojen yhteisesti järjestämä.

31.7.

Kuninkuusravit livelähetyksenä ja pihattopiknik Röytyn pihaton ravikatsomossa.

2.10.

Leipää Saimaan rannoilta- historiakirjan julkistaminen Haikkaanlahden vanhalla
kansakoululla. Läsnä oli toistasataa henkilöä. Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan
kirjoittajat ovat Eero Juntunen, Pentti Pylkkö ja Marja-Liisa Juntunen.

Historiakirja, josta otettiin 500 kappaleen painos, valmistui kahden vuoden työn
tuloksena. Sen laajuus on 352 sivua ja 122 valokuvaa. Historiakirja kertoo Taipalsaaren
maamiesseura ry:n historian vuosilta 1900-2020 sekä Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n
historian vuosilta 1972-2022.
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Julkistamistilaisuuden jälkeen pidettiin traktorin taitoajokilpailut
Taitoajokilpailuun osallistui kaikkiaan 11 osallistujaa. Miesten sarjassa voiton vei Olli
Pöysti, toiseksi tuli Asko Saikko ja kolmanneksi Timo Karhu. Naisten sarjassa voiton vei
Nina Lappalainen.
Nuorison harrastus- ja kansalaistoiminta
16 -17.9.

Taipalsaaren koululaiset istuttavat oman 450 v ”hiilinielumetsän” Taipalsaaren kunnan
omistamalle puolen hehtaarin joutomaapalstalle Pappilanniemeen menevän tien varrella
lähellä kirkonkylää.

Marraskuussa paikalle pystytettiin infokyltti, jossa kerrotaan koululaisten oman
hiilinielumetsän perustamisesta.

Muu toiminta ja yhteistyö tuottajien ja maaseutunaisten kanssa
Joulukuussa ilahdutettiin Palvelukoti Taipaleen asukkaita ja henkilökuntaa kun Maamiesseuran
Veikko ja Seppo Saira toivat tiloihin joulukuuset.
Maamiesseuran jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua niin maaseutunaisten kuin tuottajienkin
tapahtumiin (ja päinvastoin)
8. - 31.3.

Tuona aikana oli jäsenen mahdollisuus käydä perheenjäsenineen kerran arkipäivänä
laskettelemassa Joutsenon Myllymäessä. Järjestäjänä MTK Kaakkois-Suomen
maaseutunuoret.

15.7.

Kesäteatteriretki Parikkalaan järjestäjänä MTK Taipalsaari

22.7.

Pellonpientareelta oppia tämän päivän nurmenviljelyyn – Tyynelän tilan
maanviljelyspäivä Joutsenossa. Järjestäjänä mm. ProAgria Etelä-Suomi. Osallistuminen
ilmainen.

27.11.

Taipalsaaren tulet järjestäjinä Taipalsaaren kunta ja Taipalsaaren historian harrastajat
Seura järjesti ulkotulet
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14.12.
Reinikkalan tonttumaa joulutapahtuma. Järjestäjinä Kilkkilän kylän väki ja
Taipaleen seurakunta. Maamiesseuran osalla oli ulkotulet.
Tiedottaminen
Kotisivut ovat osoitteessa http://www.maaseutuseurat.fi/maamiesseura. Ajankohtaisista asioista
kerrotaan myös Facebookissa nimellä Taipalsaaren Maaseutuseurat. Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme.
Talous
Seuran tulot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista, tapahtumien ja historiakirjan myyntituloista. Tulos
vuonna 2021 + 5889,25 (+ 736,78 € 2020) ja taseen loppusumma + 48 374,65 (+ 42403,08 € 2020)
Kirjan tekoa tukivat lukuisat yhteistyötahot (9 kpl). Lisäksi kunta myönsi 600 euron avustuksen 120 v
juhlan järjestelyyn sekä 1400 euroa ” koululaisten hiilinielumetsän” kustannuksiin.
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