LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS
VUOSIKERTOMUS 2007

Vuosi 2007 oli yhdistyksessämme aktiivisen toiminnan vuosi. Yhdistyksen rekisteröinti laitettiin
vireille heti tammikuun alussa. Toimikunta kokoontui Hirvelässä 20.1.2007 suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa. Samassa kokouksessa kävi Paikallissanomien toimittaja tekemässä jutun uudesta
yhdistyksestämme. Lehtijuttu julkaistiin 24.1.2007 Paikallissanomissa.
Mäkitalon törmässä järjestettiin 4.3.2007 jo aiemmilta vuosilta perinteeksi muodostunut talviulkoilutapahtuma, tosin ensimmäistä kertaa nyt Kotiseutuyhdistyksen puitteissa. Ohjelmassa oli mm.
mäenlaskukilpailu ja lasten hiihtokilpailu. Hiihtolatuja oli myös aikuisille ja nuotiolla paistui makkara. Paikalle saapui mukavasti väkeä, noin 70 henkeä, joten uusien jäsenten hankinta yhdistykselle
tapahtumassa onnistui hyvin. Vieraaksemme läheisestä Kakolanmäestä saapui myös Pörri-Peikko.
Pörri kävi kutsumassa kaikki kesäkuussa vietettäville syntymäpäivilleen Kakolanmäen Satumetsään.
Yhdistyksen virallinen rekisteröinti sain lainvoimaisuutensa 28.3.2007. Tosin yhdistyksen toimikunta sai tästä tiedon vasta paljon myöhemmin koska yhdistyksen kappale rekisteröintipapereista
oli jäänyt Maistraattiin.
Toimikunta kokoontui 15.4.2007 ennen vuosikokousta Hirvelässä. Vuosikokous kokoontui siis
myös 15.4.2007 Hirvelässä. Paikalle oli saapunut 20 yhdistyksen jäsentä.
Satumetsä, Pörri-Peikon syntymäpäivät vietettiin Kakolanmäessä 10.6.2007. Aktiiviset yhdistyksemme jäsenet olivat suunnitelleet tapahtumaan monenlaista mukavaa lapsille ja lapsenmielisille.
Tapahtuman alussa esitettiin metsäpolun varrella Punahilkka-satu. Tästä eteenpäin matkan varrella
nähtiin ja kuultiin monenmoista. Esitettiin tarinoita, lauluja ja loruja. Tavattiin Metsänvartija, Menninkäisiä ja Keijuja, Saapasjalkakissa, Pupu, Susihukka ja Karhu sekä monia muita satumetsän
asukkeja. Tapahtuman loppupuolella pääsimme herättämään Pörri-Peikon joka oli unohtanut syntymäpäivänsä, mutta metsän asukkien avustuksella saimme nauttia mehu- ja pikkuleipätarjoiluista.
Paikalle oli saapunut runsaasti sekä lapsia että aikuisia. Alusta asti noin 100 hengen joukkoa metsäpolulla ohjasi Metsänvartijan vaimo.
Juhannuksen jälkeen 1.7.2007 yhdistyksemme jäseniä oli kutsuttu Putajan Ponnen toimesta Putajan
rantasaunalle rantalentopallo-otteluun. Ohjelmassa siellä oli ottelun lisäksi yhteislaulua, kahvitarjoilua, arvontaa ja halonheittokisa. Mukana yhdistystämme edustamassa oli kahdeksan henkilöä.
Pyörä-/patikkaretki Valkijärvelle järjestettiin sateisissa merkeissä 13.7.2007. Säästä huolimatta retkelle osallistui 19 henkeä. Perillä paistettiin makkaraa ja nautittiin kesäisestä luonnosta.

Toinen pyörä-/patikkaretki järjestettiin elokuun loppupuolella 26.8.07. Retki suuntautui reittiä Parisilloilta Torisevan ja Koskelan kautta Onkijärvelle ja sieltä Huutijärvelle josta edelleen Kaiturijärven taukopaikalle. Retkelle osallistui 25 henkilöä. Perillä paistettiin makkaraa ja vietettiin mukavaa
yhdessäoloa kesäisen kauniissa ilmassa.
Toimikunta kokoontui vielä 14.10.2007 joulutpahtuman suunnittelun merkeissä, jonka järjestäminen kuitenkin jouduttiin perumaan. Tapahtuma järjestettäneen mahdollisesti vuonna 2008.
Kaiken tämän toiminnan ohella toimikunta on aktiivisesti selvittänyt mahdollisen kokoontumispaikan rakentamista ja sitä mihin se tulisi sijoittaa. Toimikunnan jäsenet ovat myös keränneet kylähistoriaa käsitteleviä tietoja tahoillaan mahdollista kyläkirjaa varten.
Vielä ennen joulua 8.12 urheilutalolla järjestetyllä joulutorin myyjäisissä seikkaili Pörri- Peikko
kavereineen keräten varoja seuraavan vuoden lastentapahtumaa varten. Myynnissä oli leivonnaisia
ja arpoja.

Uusia jäseniä yhdistykselle hankittiin vuonna 2007, 81 henkilöä.

