LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N
VUOSIKERTOMUS 2008

Vuosi 2008 on ollut yhdistyksessämme vilkkaan toiminnan vuosi. Perinteinen
laskettelutapahtuma, joka oli suunniteltu 16.3 järjestettäväksi, jäi sääolosuhteista
johtuen järjestämättä. Samoin olosuhteista riippuen 4.7.08 suunniteltu pyöräpatikkaretki päätettiin jättää järjestämättä. Tästä huolimatta toimintaa riitti runsaasti
koko vuodeksi.
Kesän korvalla laskimme vesille yhdistyksen veneen joka on kaikkien
yhdistyksemme jäsenien käytössä. Tulevia yhteisiä kyläläisten illanviettoja ja
lapsien urheiluharrastuksia ajatellen hankimme yhdistykselle monenlaisia
pelivälineitä.
Vuosikokous järjestettiin 27.4.2008 Hirvelässä.
Kakolanmäen Satumetsässä vietettiin 8.6.2008 toistamiseen lastentapahtumaa.
Paikanpäälle saapui mukavasti lapsia ja lapsenmielisiä. Tapahtumassa olivat läsnä
myös edustava joukko edelliseltä vuodelta tutuiksi tulleita metsän asukkaita ja
apureita. Metsäpolun päätteeksi saimme vielä nauttia pienestä satunäytelmästä
nimeltään Kolme Pientä Porsasta sekä runsaista tarjoilupöydän antimista.
Erittäin suosituksi tullut pyörä-patikkaretki järjestettiin tällä kertaa 24.8.2008 reitillä
Nevanlinna-/ Kellarikivenmaa. Näillä retkillä tutustumme maastoon jalkautuen
kotiseutumme historiallisia ja muita mielenkiintoisia kohteita. Mukana
Kellarikivenmaan retkellä oli 15 retkeilijää.
Viimevuoden suurin projektimme oli kuitenkin yhteisen kokoontumispaikan
rakentaminen Vuohimäen juurelle. Tämän hankkeen tiimoilla järjestettiin useita
talkoita pitkin kesää.
Puutalkoot tontilla pidettiin 16.6, kodan pohjat kaivettiin 29-30.6, lattialaatan
laudoitusten ja raudoitusten teko 3.7, lattialaatan valu 5.7. Kota pystytettiin 22.7.
ulkomaalaus 31.7.2008-1.8, penkkien ja selkänojien lakkaus 31.7 sekä
poltinpuutalkoot 4.8. Tämän lisäksi vielä tehtiin kotaan lattiaritilöitä ja muita
viimeistelytöitä.
Vuohikodaksi nimetty yhdistyksemme keskipiste otettiin käyttöön juhlallisin menoin
27.9.2008. Mukaan kutsuttiin kaikki yhdistyksemme jäsenet sekä Ki Oy Hirvelän
osakkaat. Paikalle saapui mukavasti väkeä, ja sääkin oli suosiollinen. Syksyn lehtien
lennellessä tuulen mukana toivotti yhdistyksemme puheenjohtaja Jorma Viljanen
juhlaväen tervetulleeksi. Tämän jälkeen vietettiin hiljainen hetki edesmenneen
perustaja- ja toimikunnan jäsen Anja Hämäläisen muistolle, ja Minna Ruini lauloi
varsin koskettavasti Lokki-valssin kitaralla säestäen.
Toimikunnan jäsen Sami Vuorenmaa piti jämäkän puheen, jossa kuultiin faktaa
yhdistyksen lyhyestä historiasta sekä kodan rakennusvaiheista. Pertti Saari ei
jäänyt sanailussaan toiseksi. Kotiseutumiehenä hän haastoi tarinoita eri tilanteista
vuosien varrelta. Se, olivatko tarinat totta vai tarua, jäi kuitenkin kuulijan
pääteltäväksi. Oli niin tai näin, jutut saivat suupielet nousemaan ylöspäin. Ennen

kuin väki päästettiin nauttimaan ruokapöydän antimista, sai esiintymisvuoron vielä
Marja-Liisa Niemi runonlausunnan merkeissä.
Juhlaväki nautti myös Hannu Prusin valmistamasta hernerokasta, joka lämmitti
mukavasti kirpeässä ulkoilmassa. Antoisan ateriahetken jälkeen juhlaväelle
esittäytyi kaksi vanhaa tukkijätkää Sävijoen varrelta. Herrat esittivät harmonikan
säestyksellä ammattiinsa liittyvän kappaleen. Ohjelma jatkui vielä arpajaisten
merkeissä, joissa lukuisat voitot löysivät onnekkaan omistajan. Ohjelman päätteeksi
nautittiin juhlakahvit. Tarjoilua hoitivat mallikkaasti muun muassa Maija-Leena
Prusi, Johanna Huhtala ja Helvi Sojakka. Varsinaisen ohjelmaosuuden jälkeen
halukkailla oli mahdollisuus testata uuden kodan makkaranpaisto-ominaisuuksia.
Näin uusi Vuohikota tuli otettua käyttöön. Toivomme, että se on ahkerassa käytössä
myös jatkossa.

Joulun alla 13.12. osallistuimme Suodenniemen urheilutalolla joulumyyjäisiin
yhdistyksen hyväksi ja mukana seikkaili myös Satumetsän PÖRRI- peikko keräten
varoja seuraavaan lasten tapahtumaan.
Vuoden viimeisenä tapahtumana virittäydyimme yhdessä Joulutunnelmaan 19.12.
Vuohikodalla. Ilta sujui mukavissa tunnelmissa yhdistyksen jäsenten parissa.
Lyhtykulkue loi tunnelmaa tilaisuuden alkuun ja joululaulut raikuivat pimeään iltaan
Joulupukin saavuttua.
Vuonna 2008 toimikunta kokoontui 10 kertaa
Vuonna 2008 yhdistykselle hankittiin uusia jäseniä 40.
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