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Taipalsaaren maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 3 -2022 

Hyvät jäsenemme- JUHLAT LÄHESTYY !! 

Taipalsaaren maamiesseuran 122 v juhla pidetään Taipalsaari-päivien 
yhteydessä 3.7.2022  

Alun alkaen juhla oli suunniteltu pidettäväksi jo syyskuussa 2020, kun maamiesseuralla 

tuli 120 vuotta täyteen. Vuoden 2020 alkupuolella alkanut COVID-19 koronapandemia 

pani kuitenkin kaikki suunnitellut laajemmat tapahtumat jäihin yli kahdeksi 

vuodeksi.  Taipalsaaren maamiesseuran juhlan ajankohtaa siirrettiin kolme kertaa.  

Mutta periksi emme antaneet.  Joten nyt juhlitaan kunnolla ! 

Sunnuntaina 3.7.2022 juhlimme Taipalsaaren maamiesseuran 
122 vuotista taivalta yhteisessä koko Taipalsaaren juhlassa 
Röytyn kotiseututalolla.  

Juhlapäivän ohjelma koostuu maamiesseuran 122 v  

juhlaohjelmasta ja maaseudun perinnepäivän ohjelmasta.   

Röytyn kotiseututalon pihapiiri tarjoaa oivat puitteet 

juhlaamme ja kaikki ovat juhlaan tervetulleita. 

 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n 122 v juhlaohjelma 3.7.2022 
Klo 
10.00 Juhlajumalanpalvelus Taipalsaaren kirkossa.  Saarnan pitää rovasti Teuvo Luntinen. Jumalanpalveluksen 

jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille 
11.15 Vieraiden vastaanotto alkaa Röytyn kotiseututalon juhlakentällä 
11.30 Juhlaruokailu alkaa Röytyn pihaton juhlakentällä ja pihatossa. Tarjolla perinteinen ruispuuro hillolla.  

13.00 Juhlaohjelma Röytyn pihaton juhlakentällä alkaa 
o Alkumusiikkina Nocturne  (Maria Tyyster ja Nostalgia-orkesteri johtajana Seppo Äikäs) 
o Juhlan avaussanat (maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko) 
o Tervehdykset 122 v juhlaa viettävälle Taipalsaaren maamiesseura ry:lle 

 Valtiovallan tervehdys (tiede-ja kulttuuriministeri Petri Honkosen kirjallinen tervehdys) 
 ProAgria Etelä-Suomi ry:n tervehdys (toimitusjohtaja Ari Toivonen) 
 Taipalsaaren kunnan tervehdys (kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ja rehtori Nina Pakarinen) 
 Etelä-Karjalan maataloussäätiön tervehdys (Antti Kaarna ja Antero Parkkonen) 
 MTK Taipalsaari ry:n terveyhdys (puheenjohtaja Nina Lappalainen) 
 Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n tervehdys (puheenjohtaja Teija Arponen) 

o Juhlapuhe (ProAgria Keskusten Liitto ry:n toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko) 
o Ajankuvia Taipalsaaren maamiesseura ry:n 122 v taipaleelta tarinoiden ja musiikin siivin (Raili Leino 

tarinat, Maria Tyyster laulut ja säestys Nostalgia-orkesteri johtajana Seppo Äikäs) 
o Huomionosoitukset – kultaisten ja hopeisten järjestömerkkien ja muiden huomionosoitusten luovutus 
o Musiikkiesitys (Maria Tyyster ja Nostalgia-orkesteri johtajana Seppo Äikäs) 
o Päätössanat (maamiesseuran johtokunnan varapuheenjohtaja Marko Suutari)   
o Karjalaisten laulu 

14.35 Siirtyminen juhlan päätöskahveille Röytyn pihattoon 

 
Sydämellisesti tervetuloa joukolla yhteiseen koko Taipalsaaren maaseutujuhlaamme! 
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Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta 
 

Maamiesseuran 122 v juhlan ohella tulevalle kesälle jäsenistölle on tarjolla runsaasti muutakin ohjelmaa. 
Tämän tiedotteen seuraavilla sivuilla on kerrottu näistä tapahtumista tarkemmin 

 

Kesäkuun alussa taas tervataan talkooporukalla Röytyn pihaton haapalautainen katto  

Kesäkuun alkupuoliskolla aito hautaterva tuoksuu kirkonkylällä! 
Tuolloin taas tervataan Röytyn pihaton katto.  

Riittävä määrä aitoa hautatervaa on jo varattuna tätä varten.  Pihaton 

upean haapalautakaton tervaus on eräänlainen perinne, joka nyt jo 

tehdään kolmannen kerran pihaton valmistumisen jälkeen. 

Tällä varmistetaan, että katto pysyy kynnossa myös tulevina 

vuosina.  Pihaton katon tervausajankohta tarkentuu kesäkuun alussa 

ja tarkempi ajankohta viestitään ”tervaustalkoista” somen kautta  

(www.maaseutuseurat.fi  ja www.facebook.com/maaseutuseurat). 

  

 

Paavon saarikierros ja avoimet kylät tapahtuma lauantaina 11.6.2022  

 Paavon saarikierros ajetaan 11.6.2022 vanhoilla traktoreilla kylästä kylään reitillä: Röytyn kotiseututalo-
Haikkaanlahti-Levänen-Peltoi-Jänkäsalo- Rehula-Röytty. Mukaan tapahtumaan voi liittyä myös matkan 
varrelta tai muuten vain tulla tapaamaan vanhojen koneiden harrastajia tapahtuman varrella. 
Tapahtumaan on mahdollisuus osallistua myös pyöräillen. 

 

Lähtö tapahtuu Röytyn kotiseututalolta (Leikonrannantie 1, 54920 
Taipalsaari) klo 09.30.  Ensimmäinen pysähdys on Leväsessä klo 
10.00, jossa Leväsen kyläyhdistyksen toimesta on tarjolla niin 
suolaista kuin makeaakin saarikierrokseen osallistuville. Koska 
samana päivänä on myös valtakunnallinen ” avoimet kylät” 
tapahtuma, voidaan Paavon saarikierroksella vierailla  ja virkistäytyä 
matkareitin varrella eri kylien avoimet kylät tapahtumissa ja tuoda 

ko. tapahtumiin mukava lisäohjelma sekä samalla nauttia kylätapahtumien järjestäjien tarjoamasta 
ohjelmasta. Paavon saarikierros on kaikille avoin ja vapaa tapahtuma.  

Lisätietoja tapahtumasta: maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko, puh. 040-507 5842 

Taustaa tapahtumalle 

Paavon saarikierros lähti liikkeelle lahjoituksesta. Pitkän linjan 
konemies ja vanhojen koneiden harrastaja Paavo Turkia lahjoitti 
Taipalsaaren maamiesseura ry:lle syksyllä 2021 omistamansa 
Ferguson TE-D 20 vm. 51 traktorin ja siihen kuuluvat 5 työkonetta.  

Saadun lahjoituksen johdosta maamiesseura kehitti tämän uuden 
tapahtuman - Paavon saarikierroksen, joka toteutetaan nyt 
ensimmäisen kerran lauantaina 11.6.2022. 
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 Maatalousnäyttelymatka Farmari-maatalousnäyttelyyn Mikkeliin 30.6.200 

yhteiskuljetuksena linja-autolla 

  MTK Taipalsaari ry ja Taipalsaaren maamiesseura ry järjestävät 

yhteiskuljetuksen linja-autolla Farmari-maatalousnäyttelyyn Mikkeliin 

torstaina 30.6.2022.  Taipalsaaren maamiesseura ry tarjoaa jäsenilleen 

kyydin ilmaiseksi.  

Tarvittaessa kyytiin lähtijöitä otetaan mukaan myös Lappeenrannasta ja Savitaipaleelta. Tällöin ajetaan 

Taipalsaarelta Lappeenrannan kautta Savitaipaleelle, josta jatketaan Mikkeliin. Ilmoittautumisen 

yhteydessä pyydetään ilmoittamaan kyytiintulopaikka. 

Farmari-matkan 30.6.2022 matka-aikataulu: 

Klo 08.30 Lähtö Taipalsaaren kirkon parkkipaikalta 

08.50 Lappeenranta Matkakeskus 

09.30          Savitaipaleen Helmi 

10.00         Mikkeli – Farmari näyttely avautuu  nina@innalanmaki.fi 

15.00           Lähtö paluumatkalle 

 Ilmoittautumiset keskitetysti Nina Lappalaiselle, puh. 040 – 770 9705 tai sähköpostilla 

nina@innalanmaki.fi  Ilmoittautumiset viimeistään 9.6.2022 

mennessä.  

Liput näyttelyyn: Liput näyttelyyn kukin osallistuja maksaa itse. Ilmoita 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kertomaan,otatko ryhmälipun.  

 

HUOM ! Jotta ryhmälippu toteutuu, tulee minimissään 10 linja-autoon mukaan tulevan ottaa ryhmälippu. 

Lippujen hinnat: Ryhmäliput 20 € /hlö (edellyttää minimissään 10 henkeä). Itse ostettuna 20 €/lippu + 

toimitusmaksu alk. 2,5 €/lippu ennakkoon ostettuna Lippu.fi:stä. Itse ostettuna 24 € /lippu näyttelyn 

portilta ostettuna. Lasten liput (7-15 v): 11 €/lippu + toimitusmaksu alk.1,5€/lippu ennakkoon ostettuna 

Lippu.fi:stä. Alle 7 vuotiaat lapset ilmaiseksi 

Maaseudun perinnepäivä Röytyn kotiseututalon pihapiirissä 3.7.2022 klo 11.15-15.00  

Maaseudun perinnepäivän ohjelama nivoutuu Röytyn kotiseututalolla 

3.7.2022 pidettävään Taipalsaaren maamiesseura ry:n juhlaohjelmaan.  

Perinnepäivän ohjelmatarjontaa on ennen juhlaa klo 11.15-13.00 ja 

juhlan jälkeen klo 14.30-15.00. 

Kuten maamiesseuran 122 v juhla myös perinnepäivän tapahtumat 

ovat kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. 

 Päivän sisältö 

Klo 11.15 Maaseudun perinnepäivän avaus. Avaajina kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ja maamiesseuran 
puheenjohtaja Asko Saikko sekä päivän ohjelman juontajana toimiva Taipalsaaren kippari 
Osmo Savolainen 

Klo 11.30  Taipalsaaren maamiesseuran 122 v juhlaruokailu Röytyn pihaton pihapiirissä ja pihatossa. 
Juhlaruokana perinteinen ruispuuro hillolla. Juhlapuuroa varataan 400 hengelle. Puurotarjoilu 
on kaikille ilmainen ja siitä voivat nauttia myös kaikki perinnepäiväänkin osallistuvat 

Klo 12.20 Taikuutta Jänkäsalosta Tohtori Taikuri Ilkka Vertasen esittämänä 
Klo 14.30  Kahvit Röytyn pihatossa. Kakkukahvit varattu 200 hengelle. 
 
Klo 15.00 Taipalsaaren uuden kipparin julkistaminen (Taipalsaaren kunnan edustajat) 

mailto:nina@innalanmaki.fi
mailto:nina@innalanmaki.fi
http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2022/05/Famari-2022-Mikkelissa-30.6.-2.7.2022.jpg


4 
 

Klo 11.30 - 15.00  Oheisohjelmaa Röytyn pihapiirissä  
 
Huovutusnäytökset -Taipalsaaren käsityöläiset (kotiseututalon 
edusta/nurmikko). Lapset ja vähän vanhemmatkin pääsevät kokeilemaan 
huovutusta käsityöläisten opastuksella.  
Tallissa sijaitsevassa näyttelyssä, ”Hevosajopelimuseossa” on esillä kahdessa 
kerroksessa hevosvetoisia ajoneuvoja matkustukseen, kuljetukseen ja 
maataloustöihin, sekä hevosen hoitoon ja raviurheiluun liittyvää esineistöä. 
 
Vanhojen traktoreiden & työkoneiden esittelyä Röytyn kotiseututalon 
pihassa konekentällä ja maantien viereisellä pellolla.  
Maamiesseuran esittelypiste: Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan esittely 
ja myynti 
Taipalsaaren Maaseutunaiset ry: Maaseutunaiset 50 vuotta esittely  
MTK Taipalsaari esittely/infopiste 
 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja toiminnan esittely (Raija Aura) 
Kutilan kanava- hanke esittely (esittelijänä kanavaluotsi Jukka Hasu) 
 
Punainen Risti esittäytyy /ensiapupiste/infopiste, 
Ekoaseammunta /Taipalsaaren reserviupseerikerho ( Röytyn kotiseututalon 
viereinen sisääntulo) 
 
Elintarvikeyrittäjyys esittäytyy: Innalanmäen tilan tuotteet esillä ja 
ostettavissa 
 
Urpo Ikävalkon ” kesälehmä”  esittäytyy ja ammuu ja lypsää muutakin kuin 
maitoa   

 

Kesäteatterimatka 20.7.2022 Ristiinan katsomaan ”Maailman pihamaat” näytelmää 

MTK Taipalsaari ry. järjestää kesäteatteriretken. He kutsuvat mukaan 

myös Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet perheineen tälle 

yhteiselle kesäteatteriretkelle. Paikkoja esitykseen on varattu 50 paikkaa. 

 Matkalle osallistujille tarjotaan ilmainen kuljetus sekä väliaikakahvit. 

 Pääsylippu oli omakustanteinen (17 € ). Kannattaa varata sopiva käteinen 

rahasumma lipunsaannin jouduttamiseksi.  ILMOITTAUTUMISET maanantaihin 

11.7.2022 mennessä MTK Taipalsaari ry:n puheenjohtaja Nina Lappalaiselle, puh. 

040 - 770 9705 tai sähköpostilla  nina@innalanmaki.fi 

Linja-auto lähtee kesäteatterimatkalle Taipalsaaren kirkolta 20.7.2022 klo 17.15. 

Tervetuloa nauttimaan Maailman pihamaat näytelmän vauhdikkaasta menosta ja tutuista melodioista. 

Maailman pihamaat on sanan mukaisesti elämänmukainen tarina! 
 
Loppukesän  ja loppuvuoden tapahtumat ja asiat on myös tuoreeltaan nähtävissä www-sivuiltamme ja 
facebook:ista. Käy tutustumassa www.maaseutuseurat.fi sivuihimme sekä facebook- sivuillamme  
www.facebook.com/maaseutuseurat.      
               

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme                                     

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta  
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