
LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYH-
DISTYS ry:n 

Jäsenkirje 1/2016 
Marraskuun 26. päivä vuonna 2006 pidettiin Taipaleen Erkkilässä avoin kokous, jossa päätettiin keskustelu-
jen jälkeen perustaa kolmen kylän alueet kattava kyläyhdistys. Näin sai alkunsa yhdistys, joka sai nimekseen 
yksimielisellä päätöksellä Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry. Yhdistyksemme perustamisesta tu-
lee siis tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta! Kiitos kuuluu teille kaikille jäsenille työstä yhteisen hyvän eteen! 
Monenlaista toimintaa on järjestetty ja paljon on taas tälle vuodelle luvassa. Vuosi huipentuu loppuvuodes-
ta pidettävään yhdistyksemme viralliseen täyden kympin juhlaan.  
Kymmenes toimintavuosi on jo avattu perinteisellä liikuntahaasteella. Tällä jäsenkirjeellä haluamme välittää 
tietoa vuoden 2016 tapahtumista sekä muutamia muita tärkeitä asioita. 
Kuluneiden vuosien aikana toimintamme on pysynyt aktiivisena. Olemme muokanneet toimintaamme 
kuunnellen jäsenistömme toiveita ja pyrimme siihen, että toimintaa olisi jokaiselle ikäryhmälle tasapuoli-
sesti. Näin tulemme toimimaan myös tästä eteenpäin. 
 

LIIKUNTAHAASTE 8.2.–31.5.2016 
Olemme edellisten vuosien tapaan käynnistäneet liikuntahaasteen aikavälille 8.2.–31.5.2016. Kotiseutuyh-
distyksen oma liikuttava kampanja jatkuu edelleen tutulla nimellä ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”. Liikunta-
suoritteita voi käydä merkitsemässä yhdistyksen omissa postilaatikoissa oleviin vihkoihin. Laatikoiden si-
jainnit ovat 1. Heikki Prusin suuli Sävintien varressa, 2. Lemmetynperäntien ja Sävintien tienhaaran bussi-
pysäkki, 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 yh-
distyksen nimen lisäksi tunnus ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”.  
Arvomme kaikkien yli kymmenen liikuntasuoritusta merkinneiden kesken lahjakortin. Voittajalle ilmoitam-
me henkilökohtaisesti. Lähretääs taas liikkeelle! 
Jos havaitset liikkuessasi vihkoihin tai laatikoihin kohdistunutta ilkivaltaa, ilmoitathan siitä välittömästi meil-
le. Toimikunnan yhteystiedot löydät nettisivuiltamme, osoitteesta 
www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale, tai ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.   
 

VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 3.4.2016 
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä sunnuntaina 
3.4.2016 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 tur-
vaamme yhdistyksemme jäsenille mieluisan ja mielenkiintoisen toiminnan myös tulevaisuudessa. 

 
KOKO PERHEEN RETKI TIEDEKESKUS HEUREKAAN LAUANTAINA 30.4.2016 

Koko perheen retki reissataan tänä vuonna jo huhtikuussa ja se suuntautuu Vantaalle, Tiedekeskus Heure-
kaan. Juhlavuoden kunniaksi yhdistyksemme osallistuu matkan kuljetuskustannuksiin merkittävällä osuu-
della.  
Matkan hinta: Aikuiset (yli 16v.) 26€/hlö (yhdistyksen jäsenet), muut 31€/hlö. Lapset (6-15v.) 20€/hlö (yh-
distyksen jäsenet), muut 25€/hlö. Alle 6v. 6€/hlö. 



Matka on kaikille avoin. Matkan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin osallistujille. Ilmoittautumiset 15.4.2016 
mennessä vastaanottaa Mirkka, p. 0500 857214. Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Oma Sääs-
töpankki, tilinumero FI17 4480 1020 0198 80. Mukaan matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Matka toteutuu jos lähtijöitä on 35 henkilöä. 
 

TALKOOT VUOHIKODALLA HUHTI-TOUKOKUUSSA 
Pidämme Vuohikodalla huoltotalkoot huhti-toukokuussa. Ilmoittelemme ajan tarkemmin mm. nettisivuil-
lamme lähempänä ajankohtaa. 
 

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n  
10v. JUHLARETKI RAUMAN SEUDULLE PERJANTAINA 3.6.2016 

Tänä vuonna järjestämme perinteisen kesäretkemme Rauman seudulle. Juhlavuoden kunniaksi yhdistyk-
semme osallistuu matkan kustannuksiin, kattaen koko kuljetuksen osuuden.  
Lähdemme matkaan Suodenniemeltä. Ensimmäinen kohteemme on Olkiluodon ydinvoimala. Opastetun 
vierailun aikana saamme nauttia tervetulokahvit, kuulla yhtiön esittelyn ja tutustua Sähköä uraanista -
tiedenäyttelyyn. Pääsemme myös vierailemaan voimalaitosjäteluolaan, jossa tutustumme käytetyn ydin-
polttoaineen loppusijoituksesta kertovaan ONKALO -näyttelyyn. 
Olkiluodosta siirrymme lounaalle Vuojoen kartanoon, jonka jälkeen saamme tutustua oppaan johdolla em-
pirekartanon mielenkiintoiseen historiaan.  
Kartanosta suuntaamme matkamme kohti Raumaa. Pääsemme tutustumaan Raumaan tunnin mittaisella 
opastetulla bussikierroksella, jonka aikana nähdään teollisuutta, merta ja hieman Vanhaa Raumaa. Opaste-
tun kierroksen jälkeen meillä on hetki vapaata aikaa kierrellä Vanhan Rauman ihastuttavissa liikkeissä.  
Ennen kotimatkalle lähtöä saamme vielä käydä ihastelemassa maisemia ja juomassa iltapäiväkahvit kahvila-
ravintola Tornissa, josta on näkymät yli koko keskustan, aina merelle asti. 
Matka on kaikille avoin. Matkan hinta 40€/hlö (yhdistyksen jäsenet), muut 45€/hlö. Sitovat ilmoittautumi-
set Marja-Liisalle (p. 050 324 8671) 15.5.16 mennessä. Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Oma 
Säästöpankki, tilinumero FI17 4480 1020 0198 80. Mukaan matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Matka toteutuu jos lähtijöitä on 35 henkilöä.  
 

KOTISEUTUYHDISTYS MUKANA SUODENNIEMEN KESÄTORILLA 
Osallistumme Suodenniemen kesätorille myyjän ominaisuudessa, jos talkoolaisia saadaan riittävä määrä.  
Katselemme sopivan päivän kesän aikana ja ilmoitamme siitä mm. nettisivuilla lähempänä ajankohtaa. 
 

KESÄEHTOON VIETTO 
Vietämme kesäehtoota yhdessä jonain kauniina päivänä heinäkuussa. Katselemme sopivan päivän myö-
hemmin ja ilmoitamme siitä mm. nettisivuilla lähempänä ajankohtaa. 
  

OSTOSMATKA TUURIIN 
Positiivisen palautteen johdosta ja toivomukset huomioon ottaen järjestämme myös tänä vuonna ostos-
matkan Tuurin, Kyläkauppa Veljekset Keskiselle. Matkan järjestetään marraskuussa. Ilmoittelemme tar-
kemman päivän lähempänä ajankohtaa mm. nettisivuillamme. 
 

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n  
TÄYDEN KYMPIN JUHLA 



Yhdistyksemme virallista kymmenvuotisjuhlaa juhlitaan marras-joulukuun vaihteessa. Tästä juhlasta, juhla-
paikasta ja ajasta tiedotamme paremmin lähempänä ajankohtaa mm. nettisivuillamme.  
 

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 tapah-
tumasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. 

 
VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksemme nettisivuilla www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale voit seurata ajankohtaisia sekä 
muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löydät myös tämän jäsenkirjeen. Käykäähän tutustumassa! 
Tapahtumista ilmoittelemme Tyrvään Sanomien ja Alueviestin seuratoimintapalstoilla, Suodenniemen kesä-
lehdessä sekä Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen että  Suodenniemi-Seuran nettisivuilla. Seurat-
kaahan ahkerasti kyseisiä medioita. Jos haluat saada tiedot sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi 
meille osoitteeseen leppalammi.taipale@gmail.com. 
Jäsenmaksu vuodelta 2016 on 5€ / henkilö (yli 15 v).  Jäsenmaksu suoritetaan oheisella tilisiirrolla eräpäi-
vään mennessä. Muista kirjoittaa tilisiirtoon jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden nimet seliteosaan. 
Sekä jäsen, että muissa yhdistykseen liittyvissä asioissa voi aina olla yhteydessä toimikunnan jäseniin tai 
laittaa sähköpostia osoitteeseen leppalammi.taipale@gmail.com. 
Postimaksujen alati noustessa, toivoisimme kaikkien halukkaiden, jotka voisivat jatkossa ottaa jäsenkir-
jeen vastaan sähköisesti, ilmoittamaan yhteystietonsa yhdistyksen sähköpostiin leppalam-
mi.taipale@gmail.com.  KIITOS! 

Toivotamme erinomaista kuluvaa vuotta 2016 kaikille jäsenillemme! 
Leppälammi- Taipaleen kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta 

 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 
SUNNUNTAINA 3.4.2016 KLO 14 
Hirvelässä, Leppälammintie 192. 

TERVETULOA! 
Toimikunta 


