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VUOSIKERTOMUS 1.1.2013–31.12.2013 
 
Yhdistyksen virallinen rekisteröinti sain lainvoimaisuutensa 28.3.2007. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä sekä toimia yleisten ja yhteisten 
etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien- ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, har-
rastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää palvelujen säilymistä alueella. 
 

TOIMIKUNTA  
Toimikunta järjestäytyi seuraavasti: 
Hallinto 2013 
Toimikunta valittiin . Toimikunta järjestäytyi seuraavasti: 

Puheenjohtaja Jorma Viljanen 
Varapuheenjohtaja Johanna Huhtala 

Sihteeri Marita Isosävi 
Jäsen Marja-Liisa Niemi  

Jäsen Mirkka Hakala 
Jäsen Maija-Leena Prusi 

Jäsen Helvi Sojakka 
Jäsen Sari Tuominen 

Jäsen Risto Viljanen 
Jäsen Marjut Kuusijoensuu-Prusi 

 
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Jari Niemi ja varatoiminnantarkastaja Johanna 
Niemi. 
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 0.4.2013. 
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa. Puhelimitse suullisesti ja säh-
köpostien välityksellä toimikunta kokoontui ja päätti yhdistyksen asioista neljä kertaa. 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 183 jäsentä. Uusia jäseniä vuonna 2013 liittyi 9. 
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TALOUS 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu vuonna 
2013 jäsenmaksuilla sekä erilaisista tilaisuuksista saaduilla tuotoilla.  

 

MUUT TOIMINTA 

Liikuntahaaste 1.2.-31.5.2013  
”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”- liikuntahaaste aikavälillä 1.2. – 31.5.2013. Lep-
pälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen oma liikuntahaaste on ollut erittäin suosittu 
liikkumista edistävä ja siihen kannustava kampanja. Useita kymmeniä kyläläisiä on 
vuosittain ottanut haasteen vastaan ja osallistunut kampanjaan. Kotiseutuyhdistys arpoi 
kaksi hankkimaansa lahjakorttia osallistuneiden kesken. 

Ulkoilutapahtuma Erkkilän Niemenvainiolla 10.3.2013  
Perinteinen kaikille avoin ulkoilutapahtuma toteutettiin tällä kertaa Erkkilän Niemen-
vainiolla. Hiihtolatuja oli talkoovoimin saatu jonkin verran aikaiseksi ja lapsille järjes-
tettiin hiihtokilpailut. Päivä kului mäkeä laskiessa ja makkaraa paistellen. Ohjelmassa 
oli myös saappaanheittoa. Väkeä oli runsaasti liikkeellä, noin 90 henkeä. 

Kesäretki Lohjan seudulle 29.6.2013 
Kesäretki suunnattiin tällä kertaa Lohjan seudulle. Kohteiksi valikoitui Taiteilija Reino 
Koivuniemen ateljee Hiidenlinna Somerniemellä, Somerniemen kesätori, Vironperän 
museo Lohjalla ja vielä kirsikkana kakun päällä Tytyrin kaivosmuseo, joka sekin sijait-
see Lohjalla. Matkaan lähdimme jälleen täydellä bussilastillisella innokkaita matkaajia. 
Kotiseutuyhdistys osallistui bussimatkan kustannuksiin ja matka oli kaikille avoin. 

Koko perheen retki Tervakosken Puuhamaahan 14.7.2013  
Matkalle lähdimme jälleen täydellä bussilastillisella lapsiperheitä. Päivä sujui mallik-
kasti ja jokaiselle riitti mieluista puuhaa kohteessa. Kotiseutuyhdistys osallistui bussi-
matkan kustannuksiin ja matka oli kaikille avoin. 

Patikkaretki Pirulanvuorelle 4.8.2013 
Uudelle Pirulanvuoren näkötornille suuntasimme tämänvuotisen patikkaretkemme. Nä-
köalat oli huikeat ja mukana retkellä mukavasti väkeä. 

 
Joulumyyjäiset 
Kotiseutuyhdistys osallistui leivonnaisia, ohrapuuroa ym. myyden Lions Ladyjen järjes-
tämiin Suodenniemen joulumyyjäisiin joulukuussa.  

 
Pikkujoulut 
Kotiseutuyhdistyksen pikkujoulut vietettiin Suodenniemen Urheilutalolla yhdessä Sävin 
Pyrkijän kanssa. Osallistujia oli runsaasti, 96 henkilöä. Ohjelmassa oli jouluruokailu, 
kahvit, yhteislaulua, joulupukki, musiikkiesityksiä, tanssia, karaokea ja pistäytyipä Tai-
paleen Tyyne ja Leppälammin Lempi taasen paikalla esittämässä pienen ohjelmanume-
ron. 
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TIEDOTTAMINEN 

 
Ulkoinen tiedottaminen 
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu pääasiassa Suodenniemen Kesälehdessä, paikal-
lislehdissä sekä kirkonkylän yritysten ilmoitustauluilla. Tapahtumista on ollut juttuja 
paikallislehdessä.  

Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin säh-
köpostitse ja suullisesti. 

 
Sastamalassa 22.3.2014 

 
_________________________________________ 

Marita Isosävi 
 


