LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2013

Tervehdys Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksestä. Aloitamme seitsemännen toimintavuotemme ja teemme sen perinteisesti tervehtien jäsenistöämme jäsenkirjeellä. Tällä kirjeellä haluamme välittää tietoa vuoden 2013 tapahtumista sekä muutamia muita tärkeitä asioita.
Viime vuosi oli toiminnantäyteinen ja toi tullessaan uusiakin tuulahduksia. Yhdistyksemme liittyi
Sastamalan Kylät ry:hyn, joka toimii Sastamalan kaupungin kylien kattojärjestönä. Sastamalan Kylien yhteishankkeena olemme toiveissa saada yhdistyksellemme aikaiseksi kauan kaivatut nettisivut. Hanke on vireillä ja toivomme että se etenisi mahdollisimman nopeasti. Ilmoittelemme seuratoimintapalstalla myöhemmin milloin saamme sivut toimintaan.
Pitkään ja hartaasti kypsytelty Kyläkirjaprojekti on nyt vihdoin lähtenyt käyntiin. Jorma Viljanen on
hahmotellut kirjalle runkoa jota hiotaan tulevissa tiedonkeruu tapahtumissa. Tulemme pitämään
silloin tällöin pieniä tilaisuuksia kyläkirja-asioiden tiimoilta. Jos tiedät omaavasi juttuja, tekstejä tai
kuvia Leppälammin ja Taipaleenkylien vaiheista vuosien varrelta ota rohkeasti meihin yhteyttä.

LIIKUNTAHAASTE 1.2.–31.5.2013
Käynnistimme liikuntahaasteen aikavälille 1.2.–31.5.2013. Haasteen suosiosta johtuen jatkamme
tätä perinnettä edellisten vuosien tapaan. Kotiseutuyhdistyksen oma liikuttava kampanja jatkuu
tutulla nimellä ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”. Liikuntasuoritteita voi käydä merkitsemässä yhdistyksen omissa postilaatikoissa oleviin vihkoihin. Laatikoiden sijainnit ovat 1. Heikki Prusin suuli
Sävintien varressa, 2. Lemmetynperäntien ja Sävintien tienhaaran bussipysäkki, 3. Leppälammintien ja Kujalantien risteys, 4. Hirvelä, 5. Torisevantien ja Onkinevantien risteys, 6. Taipaleentien ja
Raistamontien risteys ”palokoppi”, 7. Taipaleentien ja Jyllintien risteys. Laatikoissa on yhdistyksen
nimen lisäksi tunnus ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”.
Arvomme kaikkien yli viisi liikuntasuoritusta merkinneiden kesken kaksi lahjakorttia. Voittajille
ilmoitamme henkilökohtaisesti. Lähretääs taas liikkeelle!
ULKOILUPÄIVÄ 10.3.2013 KLO 12.00
Järjestämme ulkoilupäivän tällä kertaa Erkkilän Niemenvainiolla. Paikalle opastus ja pysäköinnin
ohjaus Taipaleentien ja Leppälammintien sekä Taipaleentien ja Jyllintien risteyksistä. Luvassa on
alle kouluikäisille lapsille hiihtokilpailut, mäenlaskua kaikenikäisille, hiihtomahdollisuus, makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Kotiseutuyhdistys tarjoaa makkarat. Tervetuloa viettämään
mukavaa päivää hyvässä seurassa!

VUOSIKOKOUS 7.4.2013
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä sunnuntaina 7.4.2013 klo 14.00. Kaikki yhdistyksemme jäsenet ovat tervetulleita kertomaan mielipiteensä
yhdistyksen toiminnasta sekä ideoimaan uusia tapahtumia ja retkiä. Toimikunta ottaa mielellään
vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Täten siis toivomme että kokoukseen saapuisi runsaasti osallistujia. Näin turvaamme yhdistyksemme jäsenille mieluisan ja mielenkiintoisen toiminnan myös tulevaisuudessa.
KESÄRETKI LOHJAN SEUDULLE 29.6.2013
Tänäkin vuonna lähdemme perinteiselle kesäretkelle. Tällä kertaa matkamme suuntaa Lohjan seudulle. Ensimmäisenä tutustumme Somerniemellä Hiidenlinnaan joka toimii Taiteilija Reino Koivuniemen Ateljeena. Hiidenlinnassa voi tutustua mitä uskomattomimpiin kädentaidonnäytteisiin
mitä puusta voi tehdä. Tutustumme linnan lisäksi myös uuteen ateljee rakennukseen.
Hiidenlinnasta matkamme jatkuu Somerniemen kesätorille joka varmasti yllättää tarjonnallaan
meidät jokaisen. Toriostosten jälkeen nautimme maittavan lounaan.
Nautittuamme lounaan matkamme jatkuu Lohjalle Vironperälle. Opastetun kierroksen aikana tutustumme edesmenneen Valtioneuvos Johannes Virolaisen merkittävään elämäntyöhön valtakunnan politiikassa, karjalaisten parissa, merkittävänä kirjailijana ja maanviljelijänä Vironperällä yhdessä vaimonsa Kyllikki Virolaisen kanssa.
Vironperältä matkaamme vielä Tytyrin kaivosmuseoon jossa oppaan kanssa tutustumme opastetulla kierroksella aitoon kaivosympäristöön 80 metrin syvyyteen. Museokierroksella voit tutustua
Kivessä elämä -näyttelyyn, joka esittelee lohjalaisen kaivostyön historiaa ja nykypäivää sekä käydään yli 100 metriä leveän ja 100 metriä syvän maanalaisen louhoksen partaalla. Kaivostyön historiaa valaisevat käytävillä sijaitsevat vanhat kaivostyökoneet, eri aikakausien kuvat ja piirrokset sekä
oppaiden värikkäät tarinat mainareiden arjesta.
Matkan hinta 55 €. Matka järjestetään, jos matkalle lähtijöitä on yli 35 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset Marja-Liisalle (p. 050 324 8671) 31.5.13 mennessä. Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Suodenniemen Säästöpankkiin, tilinumero 448010-219880. Mukaan matkalle mahtuu 50
henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOKO PERHEEN RETKI TERVAKOSKEN PUUHAMAAHAN 14.7.2013
Lähdemme koko perheen retkelle Tervakosken Puuhamaahan 14.7.2013. Matkan hinta 25 €/ hlö ja
alle 3v. lapset 5 €/ hlö. Sitovat ilmoittautumiset Marja-Liisalle (p. 050 324 8671) 16.6.13 mennessä.
Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Suodenniemen Säästöpankkiin, tilinumero 448010219880. Matka järjestetään, jos matkalle lähtijöitä on 35 henkilöä. Mukaan matkalle mahtuu 50
henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

PATIKKARETKI PIRULANVUORELLE 4.8.2013
Teemme patikkaretken Pirulanvuorelle 4.8.13. Kokoonnumme Kaiturijärven parkkipaikalle klo 12,
josta lähdemme patikoimaan kohti uutta näkötornia. Näkötornista voimme ihailla upeita maisemia. Matkaan lähdemme omin eväin sekä säänmukaisin varustein. Tarkemmin tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
JOULUTORI
Menneiden vuosien tapaan osallistumme Suodenniemen joulutorille myyden puuroa ja leivonnaisia. Uudet ideat ja myytävät tuotteet yhdistyksemme hyväksi ovat toki tervetulleita. Jos jollakin on
hyviä ideoita ja tekijöitä tiedossa niin ottakaa rohkeasti yhteyttä! Mukaan talkoisiin mahtuu varmasti. Tarkemmin tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
PIKKUJOULU
Lasten pikkujoulu järjestetään joulukuussa Hirvelässä. Tarkemmin tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
VIESTINTÄ JA JÄSEMAKSUT
Tapahtumista ilmoittelemme Tyrvään Sanomien ja Alueviestin seuratoimintapalstoilla, Suodenniemen kesälehdessä sekä Suodenniemi-Seuran nettisivuilla. Seuratkaahan ahkerasti kyseisiä medioita.
Jäsenmaksu vuodelta 2013 on 5€ / henkilö (yli 15 v). Jäsenmaksu suoritetaan oheisella tilisiirrolla
eräpäivään mennessä. Muista kirjoittaa tilisiirtoon jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden nimet
seliteosaan. Sekä jäsen, että muissa yhdistykseen liittyvissä asioissa voi aina olla yhteydessä toimikunnan jäseniin. Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta antaa Marita Isosävi, puh 040 544 0491.
Erinomaista kuluvaa vuotta 2013 kaikille jäsenillemme!
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