VUOSIKERTOMUS
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry
Torisevantie 180
38510 SASTAMALA
VUOSIKERTOMUS 1.1.2015–31.12.2015
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 2015
Toimikunta valittiin vuosikokouksessa 4.4.2015. 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 Tuula Seppä
Jäsen Risto Viljanen
Jäsen Marjut Kuusijoensuu-Prusi
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Tomi Seppä ja varatoiminnantarkastajaksi
Hilkka Seppä.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 4.4.2015
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana 3 kertaa. Puhelimitse suullisesti ja sähköpostien välityksellä toimikunta kokoontui ja päätti yhdistyksen asioista 12 kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 190 jäsentä.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu vuonna
2015 jäsenmaksuilla, Sastamalan kaupungin kyläavustuksella sekä erilaisista tilaisuuksista saaduilla tuotoilla.
MUU TOIMINTA
Liikuntahaaste 1.2.-31.5.2015
”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”- liikuntahaaste aikavälillä 1.2. – 31.5.2015. 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.
Ulkoilupäivä Vuohikodalla 1.3.2015
Järjestimme ulkoilupäivän sunnuntaina 1.3.2015. Paikkana tällä kertaa oli Vuohikota.
Kodalla viihdyttiin makkaranpaiston ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Kotiseutuyhdistys tarjosi makkarat.
Vuohikodan ja ympäristön kunnostustalkoot toukokuussa
Vuohikodalla tehtiin ahkerasti talkootyötä. Kota maalattiin uudelleen kauttaaltaan ja
kodan ja varastorakennuksen katoille tehtiin sammalenpoistokäsittely. Kota siivottiin
perusteellisesti lattiaritilöitä myöden ja piha-alueet siistittiin. Kodalla tehtiin talkoita 11
kertaa toukokuun aikana.
Kesäretki Turkuun 5.6.2015
Tämän vuoden kesäretken suunnaksi valikoitui Turku. Lähdimme matkaan Suodenniemeltä. Aamukahvit nautimme Aurassa, josta jatkoimme matkaa Turun suuntaan. Ennen
Turkua poikkesimme ihastelemassa vanhoja astioita. Wanhat Kupit on verkkokauppanakin toimiva, pelkästään Arabian tuotannosta poistuneisiin astioihin keskittynyt yritys. Tämä liike oli oikea aarreaitta keräilijälle. Saatuamme astiat katsastettua, lähdimme
aarteinemme nauttimaan maukkaan lounaan Maskuun, Kiisan-Pirttiin.
Lounaan jälkeen suuntasimme matkamme Turun keskustaan, josta otimme mukaamme
oppaan. Oppaan kanssa tutustuimme Turun kolmeen suosituimpaan kohteeseen, Turun
Linnaan, Käsityöläismuseoon Luostarinmäellä sekä Turun Tuomiokirkkoon. Näissä
kohteissa saimme aistia historian siipien havinaa ja kulimme monen monta mielenkiintoista tarinaa.
Opastetun kierroksen jälkeen palasimme nykyaikaan ja suuntasimme ostoksille Kauppakeskus Hansaan. Ostoksien jälkeen lähdimme kotimatkalle. Mukana matkalla oli 50
reissaajaa.
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Koko perheen Linnanmäelle 14.6.2015
Linnanmäellä hurviteltiin 14.6. Koko perheen reissu oli tupaten täynnä, eli matkaan
lähdettiin siis 50 huvittelijan voimin. Sää ei ollut suotuisimmasta päästä, mutta se ei
tahtia haitannut. Eipä tarvinnut aikaa kuluttaa jonottamiseen. Reissu onnistui odotusten
mukaan.
Kotiseutuyhdistys mukana Sastamalan Kylämarkkinoilla 26.7..2015
Yhdistyksemme oli yhdessä Sävin Pyrkijän ja Suodenniemi-Seuran kanssa mukana Sastamalan Kylämarkkinat tapahtumassa,
Ostosmatka Tuuriin 7.11.2015
Toivomukset huomioon ottaen, järjestimme kaikille avoimen ostosmatkan Tuuriin. Taas
oltiin matkassa täydellä linja-autolla ja reissu sujui ongelmitta.
Joulumyyjäiset 12.12.2015
Kotiseutuyhdistys osallistui ohrapuuroa ja leivonnaisia ym. myyden Lions Ladyjen järjestämiin Suodenniemen joulumyyjäisiin joulukuussa.
Illanvietto Jouluisissa tunnelmissa Hirvelässä 19.12.2015
Kotiseutuyhdistyksen pikkujoulut vietettiin tällä kertaa Hirvelässä. Tupa oli täynnä kaikenikäistä väkeä. Ohjelmassa oli mm. yhteislaulua joulunajan herkkujen kera. Joulupukki kävi myös tervehtimässä meitä illan päätteeksi. Tupa oli väkeä piukassa, sillä
osallistujia oli 65. Yhdistys tarjosi joulupuurot ja kahvit.
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 8.2.2016
_________________________________________
Marita Isosävi
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