LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2014
Talvinen tervehdys Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksestä. Aloitamme kahdeksannen toimintavuotemme ja teemme sen perinteisesti tervehtien jäsenistöämme jäsenkirjeellä. Tällä kirjeellä haluamme välittää tietoa vuoden 2014 tapahtumista sekä muutamia muita tärkeitä asioita.
Kuluneiden vuosien aikana toimintamme on ollut aktiivista. Olemme kehittäneet vuosittaisia tapahtumia
kuunnellen jäsenistömme toiveita ja pyrimme siihen, että toimintaa olisi jokaiselle ikäryhmälle tasapuolisesti. Tänä vuonna jatkamme samaan malliin. Vuoden toiminta koostuu siis jo perinteiksi muodostuneista
tapahtumakokonaisuuksista, mutta mukaan mahtuu myös jotakin ihan uutta.
Tästä se siis alkaa. Polkaistaan käyntiin vuosi 2014!

LIIKUNTAHAASTE 1.2.–31.5.2014
Käynnistämme liikuntahaasteen aikavälille 1.2.–31.5.2014. Haasteen suosiosta johtuen jatkamme tätä perinnettä edellisten vuosien tapaan. Kotiseutuyhdistyksen oma liikuttava kampanja jatkuu edelleen 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 lahjakortin. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. Lähretääs taas liikkeelle!
Haluamme vielä mainita että viimevuonna osa laatikoista joutui ilkivallan kohteeksi. Jos havaitset liikkuessasi tällaista, olethan ystävällinen ja ilmoitat siitä välittömästi meille, niin voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimikunnan yhteystiedot löydät nettisivuiltamme, osoitteesta
www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale, tai ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

UINTIREISSU IKAALISTEN KYLPYLÄÄN 23.2.2014 KLO 12.00
Jäsenistön toiveita kuunnellen, järjestämme tänäkin vuonna uintireissun Ikaalisten Kylpylään. Matkaan
lähdemme linja-autolla sunnuntaina 23.2.2014 Taipaleesta klo 12.00. Auto Ikaalisiin kulkee reittiä TaipaleSuodenniemen Kirkonkylä-Mouhijärvi-Ikaalinen. Mukaan matkalle pääsee reitin varrelta. Ilmoittautumiset
vastaan ottaa Mirkka Hakala p. 0500 857214. Uintiaika kylpylässä 2,5 h. Vesitropiikin hinnat: aikuinen 15,50
€, lapsi (4-14v.) 10€, perhelippu (2 aikuista + 1-3 alle 15-v. lasta) 35€. Kuljetuksen hinta 5€/henkilö. Kuljetuksen osuus maksetaan linja-autossa.
Ilmoittautumiset 16.2.2014 mennessä. Mukaan matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

ULKOILUPÄIVÄ 9.3.2014 KLO 12.00
Järjestämme ulkoilupäivän sunnuntaina 9.3.2014 klo 12. Paikkana viimevuotiseen tapaan on Erkkilän Niemenvainio Taipaleessa. Paikalle opastus Taipaleentien ja Leppälammintien risteyksestä. Luvassa on lumitilanteesta riippuen mäenlaskua kaikenikäisille sekä makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Mikäli lumitilanne ei tästä parane, vietämme ulkoilupäivän luonnon helmassa makkaranpaiston merkeissä. Paikka varmistetaan lähempänä ajankohtaa ja se ilmoitetaan nettisivuilla sekä lehdissä. Muista seurata kyseisiä medioita. Kotiseutuyhdistys tarjoaa makkarat. Tervetuloa viettämään mukavaa päivää hyvässä seurassa!

VUOSIKOKOUS 6.4.2014
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä sunnuntaina
6.4.2014 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.

KOTISEUTUYHDISTYS MUKANA SUODENNIEMEN KESÄTORILLA LAUANTAINA 7.6.2014
Olemme Suodenniemen kesätorilla myymässä kahvia sekä muita tuotteita 7.6.14. klo 9-11. Tervetuloa ostoksille!

KESÄRETKI POHJANMAALLE 14.6.2014
Tämän vuoden kesäretken suunnaksi valikoitui Pohjanmaa. Latomeriä lähdemme ihastelemaan lauantaina
14.6.2014. Aamukahvit nautimme Kurikassa, josta jatkamme matkaa Ilmajoelle. Ensimmäiseksi pääsemme
ostoksille Nostalgiakauppaan. Täällä voit tehdä aikamatkan menneille vuosikymmenille. Voit ostaa kaikkea
pussihousuista kumiteräsaappaisiin ja koivistolaisesta karvalakista jussipaidan kautta jatsareihin sekä
emännän essuihin. Tarjolla myös paljon erilaisia lahja- ym. tavaroita. Tämä on tutustumisen arvoinen paikka. Ilmajoelta jatkamme matkaa Lapualle.
Lapualle saavuttuamme lähdemme risteilylle Lapuanjoelle jokilaivalla, jossa saamme kuulla paikkakunnan
historiaa ja tarinoita menneiden aikojen elämänmenosta. Tämän lisäksi voimme ihastella kauniita maisemia.
Risteilyn jälkeen tutustumme 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. Kulttuurikeskuksen tapahtumat, yritykset ja myymälät muodostavat yhdessä mahtavan yhdistelmän kulttuuria ja
kädentaitoja, elämyksiä ja elämää. Täällä voit halutessasi tehdä joko ostoksia tai vaikka tutustua alueen
museoihin.

Jätämme kulttuurikeskuksen taaksemme ja lähdemme 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 johdattaa meidät pronssinvalamisen saloihin sekä esittelee viinitilaa maistiaisten
lomassa.
Lapualta jatkamme matkaamme Nurmoon, jossa kohteenamme on Etelä-Pohjanmaan Traktorimuseo. Museon omistaja, Matti Jaskari, esittelee meille yhden suomen laajimmista yksityisistä traktorikokoelmista.
Museolta lähdemme kotimatkalle. Poikkeamme kuitenkin vielä Jalasjärvellä Juustoportilla, jossa voit halutessasi tehdä ostoksia.
Matkan hinta 70€/hlö (yhdistyksen jäsenet), muut 75€/hlö. Sitovat ilmoittautumiset Marja-Liisalle (p.
050 324 8671) 30.5.14 mennessä. Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Suodenniemen Säästöpankkiin, tilinumero FI17 4480 1020 0198 80. Mukaan matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Matka toteutuu jos lähtijöitä on 35 henkilöä.

KOKO PERHEEN RETKI MUUMIMAAILMAAN / VÄSKIN SEIKKAILUSAARELLE 29.6.2014
Kokoperheen retki suunnataan tänä vuonna Naantaliin. Kohteena Muumimaailma ja Väskin Seikkailusaari.
Matkan hinta riippuu siitä, kumpaan kohteeseen olet menossa. Muumimaalima: aikuiset ja yli 2v. lapset
32€, alle 2v. lapset 8,60€, sekä yli 15v. ei yhdistyksen jäsenet 37€. Väskin Seikkailusaari: aikuiset ja yli 2v.
lapset 28€, alle 2v. lapset 8,60€, sekä yli 15v. ei yhdistyksen jäsenet 33€. Sitovat ilmoittautumiset Mirkka
Hakalalle 15.6.14 mennessä. Matka maksetaan Kotiseutuyhdistyksen tilille Suodenniemen Säästöpankkiin,
tilinumero FI17 4480 1020 0198 80. Mukaan matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matka toteutuu jos lähtijöitä on 35 henkilöä.

SUODENNIEMI-VIIKKO 27.6 - 6.7.2014
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys osallistuu Suodenniemi-viikon toteutukseen. Järjestämme kylätapahtuman lauantaina 28.6.2014 Taipaleessa Erkkilän pihapiirissä. Pistäkäähän päivä muistiin! Ohjelmaa on
luvassa kaikenikäisille. Tiedotamme tästä tapahtumasta vielä tarkemmin 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

Vuoden 2013 pikkujoulut Urheilutalolla saivat todella hyvän vastaanoton ja tulemme järjestämään pikkujoulut myös tänä vuonna. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
VIESTINTÄ JA JÄSEMAKSUT
Yhdistyksemme nettisivuilla www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale voit seurata ajankohtaisia sekä
muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Käykäähän tutustumassa!
Tapahtumista ilmoittelemme Tyrvään Sanomien ja Alueviestin seuratoimintapalstoilla, Suodenniemen kesälehdessä sekä Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen että Suodenniemi-Seuran nettisivuilla. Seuratkaahan ahkerasti kyseisiä medioita. Jos haluat saada tiedot sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi
meille osoitteeseen leppalammi.taipale@gmail.com.
Jäsenmaksu vuodelta 2014 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 leppalammi.taipale@gmail.com.

Toivotamme erinomaista kuluvaa vuotta 2014 kaikille jäsenillemme!
Leppälammi- Taipaleen kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
SUNNUNTAINA 6.4.2014 KLO 14
Hirvelässä, Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
Toimikunta

