Tervetuloa kaiken kansan yhteiseen
maaseutujuhlaan Röytyssä
sunnuntaina 3.7.2022 klo 10.00 - 15.00
Taipalsaaren yhteinen maaseutujuhla koostuu
Taipalsaaren maamiesseuran 122 v juhlaohjelmasta sekä
maaseudun perinnepäivän ohjelmasta.
Yhteistä juhlaa vietetään Röytyn pihapiirissä.

Juhla on kaikille avoin tilaisuus.
Klo
10.00

Juhlajumalanpalvelus Taipalsaaren kirkossa - Taipalsaaren maamiesseuran 122 v
juhla

11.00

Kunniakäynti & seppeleenlasku sankarihaudoille (Taipalsaaren maamiesseuran
seppelevartion toimesta)

11.10

Siirtyminen Röytyn pihapiiriin

11.15

Taipalsaaren maaseudun perinnepäivän avaus (Röytyn pihapiirissä navetan edustalla
olevalla ohjelmalavalla).
 Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa,
 Maamiesseuran puheenjohtajan Asko Saikko - kutsu yhteiselle juhla-aterialle
 Tapahtuman juontajana Taipalsaaren kippari Osmo Savolainen

11.30-13.00 Taipalsaaren maamiesseuran 122 v juhlaruokailu Röytyn
pihaton pihapiirissä ja pihatossa – Juhlaruokana perinteinen
ruispuuro hillolla. Ruispuuroa varattu 400 hengelle. Puurotarjoilu on
kaikille ilmainen ja siitä voivat nauttia myös kaikki perinnepäiväänkin
osallistuvat
11.15-12.30 Taipalsaaren maamiesseura ry:n 122 v juhlan vieraiden vastaanotto Röytyn
sisääntulon viereen pystytetyssä mms:n telttakatoksessa. Taipalsaaren
maamiesseuran 122 v juhlan kutsuvieraat voivat esittää halutessaan omat tervehdykset ja
onnittelut juhlivalle Taipalsaaren maamiesseuralle.
11.45

Taustamusiikkia
Tapahtuman ja juhlan juontajan Osmo Savolaisen toimesta
maaseutupäivän toimijoiden ja mukana olevien tahojen haastatteluja ja
esittelyjä sekä maaseutupäivän aikana toteutettavien työnäytösten esille
tuonti.

12.20

Taikuutta Jänkäsalosta Tohtori-Taikuri Ilkka Vertasen taikomana

12.55

Vanhojen traktoreiden ” äänen avaus” ja virittäytyminen juhlaan

13.00

Taipalsaaren maamiesseuran 122 v juhlaohjelma alkaa

13.00

Musiikkiesitys Nocturne (Maria Tyyster ja Nostalgia-orkesteri johtajana
Seppo Äikäs)

13.05

Tervehdyssanat: Taipalsaaren maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko

13.10

Tervehdykset 122 v juhlaa viettävälle Taipalsaaren maamiesseura ry:lle
 Valtiovallan tervehdys (tiede-ja kulttuuriministerin Petri Honkonen lähettämä tervehdys)
 Muut tervehdykset
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13.25

Juhlapuhe: toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, ProAgria Keskusten Liitto ry

13.40

Ajankuvia Taipalsaaren maamiesseuran 122 v taipaleelta
tarinoiden ja musiikin siivin Esittäjinä Taipalsaaren maamiesseuran
sihteeri Raili Leino (tarinat), Maria Tyyster (laulut) ja Nostalgia-orkesteri
johtajana Seppo Äikäs (musiikki).

14.00

Huomionosoitukset: kultaisten ja hopeisten järjestömerkkien jako sekä
Koti peltojen keskellä mitalin luovutus. Jakajina toimitusjohtaja Harri
Mäkivuokko (ProAgria Keskusten Liitto ry) ja toimitusjohtaja Ari
Toivonen (ProAgria Etelä-Suomi ry).

14.15

Musiikkiesitys: laulu Maria Tyyster ja säestys Nostalgia-orkesteri johtajana Seppo Äikäs

14.30

Päätössanat, Taipalsaaren maamiesseuran johtokunnan varapuheenjohtaja Marko Suutari
Karjalaisten laulu

14.35

Siirtyminen juhlakahveille. Kahvit tarjoillaan pihatossa ja ne ovat myös kaikille maaseutupäivän
vieraille tarjolla

11.30-15.00 Oheisohjelmaa Röytyn pihapiirissä
 Huovutusnäytökset -Taipalsaaren käsityöläiset (kotiseututalon
edusta/nurmikko)
 Vanhojen traktoreiden & työkoneiden esittelyä Röytyn
kotiseututalon pihassa konekentällä ja maantien viereisellä
pellolla.
 Maamiesseuran esittelypiste: Leipää Saimaan rannoilta
historiakirjan esittely ja myynti
 Taipalsaaren Maaseutunaiset ry esittely/infopiste
 MTK Taipalsaari esittely/infopiste
 Ekoaseammunta /Taipalsaaren reserviupseerikerho (Röytyn
kotiseututalon viereinen sisääntulo)
 Paikallinen elintarvikeyrittäjyys esittäytyy: Innalanmäen tilan tuotteet esillä ja ostettavissa
 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja toiminnan esittely (Raija Aura)
 Kutilan kanava- tulevaisuuden mahdollisuus (esittelijänä kanavaluotsi Jukka Hasu),
 Punainen Risti esittäytyy /ensiapupiste/infopiste,
 Urpo Ikävalkon ” kesälehmä” esittäytyy ja ammuu sekä lypsää muutakin kuin maitoa
14.35-15.30 Juhlakahvit Röytyn pihatossa. Ilmaiset juhlakahvit varattu 200 hengelle.

15.00

Taipalsaaren uuden kipparin 2022 - 2023 julkistaminen (Taipalsaaren kunnan edustajat)

Tapahtuman pääjärjestäjätahot:
Taipalsaaren maamiesseura, Maaseutunaiset, Tuottajat, kunta

Röytyn kotiseututalon kesäkahvio ja käsityöläisten myymälä palvelee koko päivän kävijöitä.
Sivukahvio on Röytyn vanhassa navetassa. Makasiinimuseo on auki ja siellä mahdollisuus myös vierailla
Historia-ajoneuvojen Saimaan ympäriajon kulkee myös kirkonkylällä kautta
sunnuntaina 3.7.2022.
Muuta: kirkkovenesoutu – kokeilumahdollisuus klo 15.15 alkaen kirkonkylän satamassa (Vitsain Kyläyhdistys)
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