LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2015
Tervehdys Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksestä. Aloitamme yhdeksännen toimintavuotemme ja
teemme sen jälleen kerran perinteisesti tervehtien jäsenistöämme jäsenkirjeellä. Tällä kirjeellä haluamme
välittää tietoa vuoden 2015 tapahtumista sekä muutamia muita tärkeitä asioita.
Kuluneiden vuosien aikana toimintamme on pysynyt aktiivisena. Olemme muokanneet toimintaamme
kuunnellen jäsenistömme toiveita ja pyrimme siihen, että toimintaa olisi jokaiselle ikäryhmälle tasapuolisesti. Näin tulemme toimimaan tänäkin vuonna.
LIIKUNTAHAASTE 1.2.–31.5.2015
Käynnistämme liikuntahaasteen aikavälille 1.2.–31.5.2015. 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 kymmenen liikuntasuoritusta merkinneiden kesken lahjakortin. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. Lähretääs taas liikkeelle!
Jos havaitset liikkuessasi vihkoihin tai laatikoihin kohdistunutta ilkivaltaa, ilmoitathan siitä välittömästi meille. Toimikunnan yhteystiedot löydät nettisivuiltamme, osoitteesta
www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale, tai ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.
ULKOILUPÄIVÄ SUNNUNTAINA 1.3.2015 KLO 12.00
Järjestämme ulkoilupäivän sunnuntaina 1.3.2015 klo 12. Paikkana tällä kertaa Vuohikota. Luvassa on ainakin makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Kotiseutuyhdistys tarjoaa makkarat. Tervetuloa viettämään
mukavaa päivää!
VUOSIKOKOUS LAUANTAINA 4.4.2015
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä lauantaina
4.4.2015 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.
TALKOOT VUOHIKODALLA HUHTI-TOUKOKUUSSA
Vuohikota piha-alueineen vaatii kunnostusta. Pidämme siis kodalla huoltotalkoot. Ilmoittelemme ajan tarkemmin nettisivuillamme lähempänä ajankohtaa.

KESÄRETKI TURKUUN PERJANTAINA 5.6.2015
Tämän vuoden kesäretken suunnaksi valikoitui Turku. Lähdemme matkaan Suodenniemeltä. Aamukahvit
nautimme Aurassa, josta jatkamme matkaa Turun suuntaan. Ennen Turkua poikkeamme kuitenkin ihastelemaan vanhoja astioita. Wanhat Kupit on verkkokauppanakin toimiva, pelkästään Arabian tuotannosta
poistuneisiin astioihin keskittynyt yritys. Runsaaseen valikoimaan kuuluu muun muassa upeat Arabian kahvikupit, lautaset ja maitokannut, kermakot, seinälautaset, maustepurkit ja tarjoiluvadit. Tämä liike on oikea
aarreaitta keräilijälle. Saatuamme astiat katsastettua, lähdemme aarteinemme nauttimaan maukkaan lounaan Maskuun, Kiisan-Pirttiin.
Lounaan jälkeen suuntaamme matkamme Turun keskustaan, josta otamme mukaamme oppaan. Oppaan
kanssa tutustumme Turun kolmeen suosituimpaan kohteeseen, Turun Linnaan, Käsityöläismuseoon Luostarinmäellä sekä Turun Tuomiokirkkoon. Näissä kohteissa voimme kuulla historian siipien havinaa ja monen
monta mielenkiintoista tarinaa.
Opastetun kierroksen jälkeen palaamme nykyaikaan ja suuntaamme ostoksille Kauppakeskus Hansaan.
Hansa, tai Hansakortteli, niin kuin turkulaiset sanovat, on Turun suurin ja vanhin kauppakeskus aivan Turun
ytimessä, Kauppatorin laidalla, ja sieltä löytyy lähes kaikki mitä ihminen tarvitsee. Ostoksilla viivymme yhdessä sovitun ajan, jonka jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta 60€/hlö (yhdistyksen jäsenet), muut 65€/hlö. Lapset 4-12v. 54€/ hlö. Sitovat ilmoittautumiset
Marja-Liisalle (p. 050 324 8671) 15.5.15 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 LINNANMÄELLE SUNNUNTAINA 14.6.2015
Koko perheen retkellä huvitellaan tänä vuonna LINNANMÄELLÄ.
Matkan hinta:
Aikuiset/yli 15v./lapset matka + ranneke 45€ (jäsenhinta)
Aikuiset/lapset vain matka, ei ranneketta 10€ (jäsenhinta)
Kohteessa on alle 100cm sekä 100- 120 cm lapsille joitakin ilmaisia laitteita. Osaan näistä laitteista tarvitaan
mukaan yli 15v. huoltaja ja osaan laitteista joko lapsella tai huoltajalla on oltava ranneke.
Matka on kaikille avoin. Matkalle lähtevät yli 15v, jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä, hintaan lisätään
5€. Matkan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin osallistujille. Ilmoittautumiset 15.5.2015 mennessä vastaanottaa Mirkka, p. 0500 857214. 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.
KOTISEUTUYHDISTYS MUKANA SUODENNIEMEN KESÄTORILLA
Osallistumme Suodenniemen kesätorille tällä kertaa myyjän ominaisuudessa. Katselemme sopivan ajankohdan myöhemmin ja ilmoitamme siitä nettisivuilla lähempänä ajankohtaa.

KESÄEHTOON VIETTO VUOHIKODALLA
Vietämme kesäehtoon yhdessä Vuohikodalla jonakin kauniina päivänä. Katselemme sopivan ajankohdan
myöhemmin ja ilmoitamme siitä nettisivuilla 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 2014 pikkujoulut vietettiin Hirvelässä. Pikkujoulut vietetään myös tänä vuonna. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksemme nettisivuilla www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale voit seurata ajankohtaisia sekä
muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löydät myös tämän jäsenkirjeen. 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 2015 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, tai
laittaa sähköpostia osoitteeseen leppalammi.taipale@gmail.com.
Toivotamme erinomaista kuluvaa vuotta 2015 kaikille jäsenillemme!
Leppälammi- Taipaleen kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta
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Hirvelässä, Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
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