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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, harrastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.
TOIMIKUNTA
Toimikunta järjestäytyi seuraavasti:
Hallinto 2014
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 Tuula Seppä ja varatoiminnantarkastaja Tomi Seppä.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 6.4.2014.
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana ?? kertaa. Puhelimitse suullisesti ja sähköpostien välityksellä toimikunta kokoontui ja päätti yhdistyksen asioista ?? kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 191 jäsentä. Uusia jäseniä vuonna 2014 liittyi 8.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu vuonna
2014 jäsenmaksuilla sekä erilaisista tilaisuuksista saaduilla tuotoilla.
MUU TOIMINTA
Liikuntahaaste 1.2.-31.5.2014
”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”- liikuntahaaste aikavälillä 1.2. – 31.5.2014. Leppälammi- 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
hankkimaansa lahjakortin osallistuneiden kesken.
Uintireissu Ikaalisten kylpylään 23.2.2014
Uintireissu peruttiin vähäisen osanottajien määrän vuoksi. Liekö ajankohta ollut huono,
kun se ajoittui talviloman aikoihin.
Ulkoilutapahtuma Erkkilän Niemenvainiolla 9.3.2014
Perinteinen kaikille avoin ulkoilutapahtuma jouduttiin myös perumaan. Syynä tähän oli
huonot kelit ja lumitilanne.
Kotiseutuyhdistys Suodenniemen kesätorilla 7.6.2014
Yhdistyksemme järjesti torikahvituksen kesätorilla. Maukkaita leivonnaisia, kahvia ja
makkaraa oli myynnissä. Torille järjestimme tunnelmaa kutsumalla Taunon soittelemaan harmonikkaa torikansalle.
Kesäretki Pohjanmaalle 14.6.2014
Tämän vuoden kesäretken suunnaksi valikoitui Pohjanmaa. Latomeriä lähdimme ihastelemaan lauantaina 14.6.2014. Aamukahvit nautimme Kurikassa, josta jatkoimme matkaa Lapualle.
Lapualle saavuttuamme lähdimme risteilylle Lapuanjoelle jokilaivalla, jossa saimme
kuulla paikkakunnan historiaa ja tarinoita menneiden aikojen elämänmenosta.
Risteilyn jälkeen tutustuimme Lapuan keskustassa sijaitsevaan kulttuurikeskus Vanha
Paukkuun, jonka alueella toimi vielä 70-luvulla Lapuan patruunatehdas. Nykyään Vanha Paukku toimii kaupunkilaisten olohuoneena ja se tarjoaa satunnaiselle kävijälle nähtävää ja koettavaa monilta kulttuurin osa-alueilta.
Jätimme kulttuurikeskuksen taaksemme ja lähdimme tutustumaan Lapualla sijaitsevaan
tilaan, jossa toimii Kellovalimo J. Somppi, joka valmistaa pronssista valamalla tuotteita
kelloista taide-esineisiin. Tilalla toimii myös Jussin Viini niminen viinitupa. Täällä nautimme runsaan ja maittavan lounaan pitopöydästä. Lounaan jälkeen tilan isäntäväki johdatti meidät pronssinvalamisen saloihin sekä esitteli viinitilaa maistiaisten lomassa.
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Lapualta jatkoimme matkaamme Nurmoon, jossa kohteenamme oli Etelä-Pohjanmaan
Traktorimuseo. Museon omistaja, Matti Jaskari, esitteli meille yhden suomen laajimmista yksityisistä traktorikokoelmista.
Museolta lähdimme kotimatkalle. Poikkesimme kuitenkin vielä Jalasjärvellä, Juustoportilla, jossa nautimme iltakahvit.
Matkaan lähdimme jälleen täydellä bussilastillisella innokkaita matkaajia. Kotiseutuyhdistys osallistui bussimatkan kustannuksiin ja matka oli kaikille avoin.
Kylätapahtuma Erkkilässä, ensimmäisellä Suodenniemiviikolla 28.6.2014
Ohjelmassa oli mm. Leppälammin ja Taipaleen alueen muisteloita menneiltä ajoilta,
kaupunginvaltuutettujen Jussi Mikkolan, Tarmo Sepän ja Simo Myrskyrannan puheenvuorot, yhteislaulua Tauno Honkalan säestyksellä ja tervehdys Sastamalan kaupungilta,
jonka esitti Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.
Pihapiirissä esittäytyi paikallisia yrittäjiä. Nostalgia-ajelulle kyliemme kauniisiin maisemiin pääsi Zetorin kyydissä ja lapsille oli järjestetty pomppulinna, pieni kotieläinpiha,
kasvomaalausta sekä aarteenetsintää. Kahvia ja makkaraa tarjoilimme puffetista. Paikalla oli arviolta n.150 vierailijaa. Tapahtuma oli maksuton ja avoin kaikille.
Koko perheen Powerparkiin 29.6.2014
Muumimaailman retki vaihtui osallistujien vähyyden vuoksi matkaksi Alahärmään, Powerparkiin. Tälle matkalle lähdimme jälleen täydellä bussilastillisella lapsiperheitä. Päivä sujui mallikkasti ja jokaiselle riitti mieluista puuhaa kohteessa. Kotiseutuyhdistys
osallistui bussimatkan kustannuksiin ja matka oli kaikille avoin.
Kotiseutuyhdistys mukana Sastamalan Kylämarkkinoilla 20.7.2014
Yhdistyksemme oli yhdessä Sävin Pyrkijän ja Suodenniemi-Seuran kanssa mukana Sastamalan Kylämarkkinat tapahtumassa, Vammalan torilla, sunnuntaina 20.7.2014. Teltallamme vieraili paljon väkeä ja varsinkin järjestämämme tikanheitto- ja esineen arvauskilpailu kiinnosti markkinakansaa. Tapahtumasta jäi kaiken kaikkiaan positiivinen mielikuva ja Suodenniemen ”osastoa” kiiteltiin vielä jälkeenpäin. Kiitokset tästä siis myös
yhteistyökumppaneillemme.
Joulumyyjäiset 13.12.2014
Kotiseutuyhdistys osallistui ohrapuuroa ym. myyden Lions Ladyjen järjestämiin Suodenniemen joulumyyjäisiin joulukuussa.
Illanvietto Jouluisissa tunnelmissa Hirvelässä 29.11.2014
Kotiseutuyhdistyksen ”pikkujoulut” vietettiin tällä kertaa Hirvelässä. Tupa oli täynnä
kaikenikäistä väkeä. Ohjelmassa oli mm. tietokilpailu, yhteislaulua, tonttuleikkejä ja
tietysti kahvia ja glögiä joulunajan herkkujen kera. Joulupukki kävi myös tervehtimässä
meitä illan päätteeksi.
3

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu pääasiassa Suodenniemen Kesälehdessä, paikallislehdissä sekä kirkonkylän yritysten ilmoitustauluilla. Tapahtumista on ollut juttuja
paikallislehdessä.
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin sähköpostitse ja suullisesti.
Sastamalassa 8.2.2015
_________________________________________
Marita Isosävi
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