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VUOSIKERTOMUS 1.1.2012–31.12.2012
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 2012
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 Jari Niemi ja varatoiminnantarkastaja Johanna
Niemi.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 8.4.2012.
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa. (11.1, 11.3, 7.6, 5.10). Puhelimitse suullisesti ja sähköpostien välityksellä toimikunta kokoontui ja päätti yhdistyksen
asioista neljä kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 183 jäsentä. Uusia jäseniä vuonna 2012 liittyi 9.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu vuonna
2012 jäsenmaksuilla sekä erilaisista tilaisuuksista saaduilla tuotoilla.
Tilinpäätös osoitti voittoa 100,71 €. Se oli edellisvuosia vähemmän ja tähän vaikutti se
että vuonna 2012 yhdistys ei hakenut avustuksia toimintaansa.
MUUT TOIMINTA
Liikuntahaaste 1.2.-31.5.2012
”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”- liikuntahaaste aikavälillä 1.2. – 31.5.2012. 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
kaksi hankkimaansa lahjakorttia osallistuneiden kesken.
Metsähenkinen ulkoilutapahtuma 17.3.2012
Perinteinen kaikille avoin ulkoilutapahtuma toteutettiin tällä kertaa yhdessä Metsä
Groupin kanssa 17.3.2012. Ohjelmaa oli järjestetty kaikenikäisille. Lapsille oli mm.
oma luontovisailu metsän siimeksessä ja mukana vierailivat luonnollisesti tutut eläinhahmot karhu ja susi. Tapahtumassa oman kortensa kekoon kantoi Metsä Groupin henkilökunta joka järjesti tapahtumaan mm. metsätyönäytöksen. Osanottajia tapahtumassa
oli n.100 henkeä.
Koko perheen retki Power Parkiin 9.6.2012
Kävimme täyden bussilastillisen voimin huvittelemassa Power Parkissa Alahärmässä.
Kotiseutuyhdistys osallistui matkanjärjestämiskustannuksiin maksamalla bussimatkan,
joten osallistujille jäi maksettavakseen vain pääsymaksut. Matka oli kaikille avoin.
Yhteislauluilta Koskenrannassa 22.6.2012
Yhteislauluilta Koskenrannassa järjestettiin Juhannusaattona 22.6.2012. Kaikille avoin
maksuton tapahtuma keräsi reilut 100 henkeä väkeä rantamaisemiin. Illan mittaan laulettiin ja kävipä Teräsmummot Tyyne Taipale ja Lempi Leppälampikin tervehtimässä
juhannuksen viettäjiä.
Kesäretki Jyväskylänseudulle 11.8.2012
Perinteinen kesäretki järjestettiin tänä vuonna Jyväskylän seudulle. Täydellä bussilastilla olimme jälleen liikkeellä. Kohteina olivat Serlachius-museo Gösta MänttäVilppulassa, Petäjäveden vanha kirkko Petäjävedellä, Pandan tehtaanmyymälä Vaajakoskella ja Viherlandia Jyväskylässä. Siitä suuntasimme Korpilahden kautta Asikkalaan. Kauniiden maisemien saattelemana ajelimme rantatietä pitkin, joka yhdistää useita
saaria mantereeseen Luhangan ja Sysmän rajamailla sekä Asikkalan Pulkkilanharjulla.
Vääksyssä vierailimme vielä enne kotiin paluuta Lauran Kaupassa jossa oli tavaraa moneen lähtöön. Kotiseutuyhdistys osallistui matkanjärjestämiskustannuksiin maksamalla
bussimatkan, joten osallistujille jäi maksettavakseen vain pääsymaksut. Matka oli kaikille avoin.
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Patikkaretki Hohkakoluun 22.8.2012
Patikkaretkiemme sarja Kotiseutuun tutustumishengessä sai tällä kertaa kohteekseen
Hohkakolun. Täällä pystyi näkemään paikan jossa kapinan jälkeen asusti paossa eräs
entinen kylänmies. Mielenkiintoiselle retkelle osallistui n. 30 henkeä. Retki oli kaikille
avoin
Patikkaretki Lahdenperän Luontopolulle
Retkelle Naapurikylän maisemiin osallistui n. 30 henkeä. Retki oli kaikille avoin
Joulumyyjäiset
Kotiseutuyhdistys osallistui leivonnaisia, ohrapuuroa ym. myyden Lions Ladyjen järjestämiin Suodenniemen joulumyyjäisiin joulukuussa.
Pikkujoulut
Kotiseutuyhdistyksen pikkujoulut vietettiin Kankaanpään Kuntoutuskeskuksella yhdessä Sävin Pyrkijän kanssa. Matkaan lähdimme jälleen täydellä bussilastillisella. Ilta kului
ruokailun ja tanssin merkeissä oikein mukavasti. Tanssit tahditti Matti ja Teppo.

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 31.3.2013
_________________________________________
Marita Isosävi
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