LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2017

Viime vuonna joulukuussa yhdistys juhlisti 10 vuotis taivaltaan jouluisella ruoalla ja viihdyttävän
ohjelman parissa Haapaniemen tilalla Karkussa.
Koko 10 vuoden aikana yhdistys on pysynyt aktiivisena, kiitos siitä kuuluu myös teille jäsenille. Jäsenet ovat tärkeitä yhdistykselle ja koska jäsenistömme koostuu kaiken ikäisistä, pyrimme tasapuolisesti huomioimaan kaikki, siksi edelleen, kelle tahansa meistä hallituksen jäsenistä, voi kertoa
ideoista ja toiveista, näin pystymme kehittämään toimintaamme jäsenille mieluiseen suuntaan.
Vuodeksi 2017 olemme suunnitelleet toimintaa seuraavanlaiseksi;

LIIKUNTAHAASTE 12.03 – 30.6.2017
Liikuntahaaste jatkuu myös tänäkin vuonna aikavälillä 12.3 - 30.06. Kampanja jatkuu vuosien varrella tutuksi tulleella nimellä ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”. Postilaatikot, joissa suoritteet voi
käydä merkitsemässä vihkoihin, löytyvät nekin tutuilta paikoilta: 1. Heikki Prusin suuli Sävintien
varressa, 2. Lemmetynperäntien ja Sävintien tiehaaran 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 nimi ja
tunnus ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”.
Kaikkien yli kymmenen liikuntasuoritusta merkinneiden kesken arvomme lahjakortin. Voittajalle
ilmoitamme henkilökohtaisesti. Nyt kaikki suorituksia keräämään !!
Aina silloin tällöin joku haluaa koitella voimiaan kyseisiin postilaatikoihin, joten jos huomaat laatikoihin kohdistunutta ilkivaltaa, ilmoitathan siitä välittömästi meille. Toimikunnan yhteystiedot
löytyvät nettisivuiltamme, osoitteesta
www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale, tai ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 2.4.2017
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä sunnuntaina 2.4.2017 klo 12:00. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kertomaan mielipiteensä
yhdistyksen toiminnasta sekä ideoimaan uusia tapahtumia ja retkiä. Toivomme kokoukseen runsaasti osallistujia.
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NUMEROAUTOAJOT LAUANTAINA 22.4.2017
Viime vuoden tapaan yhdistys pitää Suodenniemen torilla rastipistettä. Paikan päälle voi tulla seurailemaan tapahtumaa. Tapahtumasta lisää paikallislehdissä ja yhdistyksen nettisivuilla.

RETKI RITAJÄRVELLE LAUANTAINA 29.4.2017
Koska viime keväänä sääolosuhteet eivät kyseistä retkeämme suosineet, koitamme nyt uudelleen.
Koko perheen patikkaretki Ritajärven kauniisiin maisemiin järjestetään lauantaina 29.4. Paikalla
omatoimista liikkumista merkittyjä reittejä pitkin. Mahdollisuus makkaranpaistoon, omat eväät
mukaan. Lähtö Taipaleen Erkkilästä, Taipaleentie 66, yhteiskyydeillä klo 12.00.

KESÄILLAT KODALLA
Vapaata seurustelua ja yhdessä oloa kesäiltaisin Vuohikodalla. Mahdollisuus makkaranpaistoon.
Leikkimielisiä kilpailuja jos innokkaita riittää.
Toukokuu ke 17.5 klo 18:00 alkaen. Omat eväät.
Kesäkuu la 10.6. Huom. poikkeava aika. Klo 13:00–17:00 AVOIMET KYLÄT–tapahtuman johdosta.
Yhdistys tarjoaa kahvit.
Heinäkuu ke 12.7 klo 18:00 alkaen. Omat eväät.
Elokuu pe 11.8 klo 18:00 alkaen. Omat eväät.

KESÄRETKI PERJANTAINA 16.6.2017
Tällä kertaa emme paljastakkaan kohdetta, vaan kyseessä on ”Sokkoreissu”. Aamulla hyppäämme
linja-auton kyytiin ja seuraava pysähdyspaikka on aina yllätys. Kellonajat, ilmoittautumis- ja hintatiedot ilmoitetaan Suodenniemen kesälehdessä/nettisivuillamme ja Facebookissa.

KOTISEUTUYHDISTYS MUKANA SUODENNIEMEN KESÄTORILLA
Osallistumme Suodenniemi-viikon markkinoille la 8.7 myyjän ominaisuudessa. Seuraa ilmoittelua
lähempänä ajankohtaa.
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SASTAMALAN KYLÄMARKKINAT SUNNUNTAINA 30.7.2017
Yhdistys osallistuu Sastamalan Kylämarkkinoille sunnuntaina 30.7.2017. Tapahtuma järjestetään
tänä vuonna Honkolassa, Keikyässä. Tapahtumassa mm. kylienvälinen jousiammuntakilpailu. Seuraa mainontaa paikallislehdissä ja nettisivuilla. Kaikki ovat tervetulleita paikan päälle.

KOTATALKKARI (T) HAKUSESSA
Yhdistys järjestää haun mahdolliselle kotatalkkarille. Hakusessa olisi kylän n.14–17 vuotias nuori,
joka vastaisi kesän ajan (kesä-syyskuu) Vuohikodan ja sen ympäristön siisteydestä ja saisi tästä
myös pientä palkkaa. Paikkaa voi hakea myös kaverin kanssa ja keskenään sopia työn jaosta. Palaamme/ilmoittelemme tästä tarkemmin, yhdistyksen nettisivuilla.

JOULUTORI
Muiden vuosien tapaan yhdistys osallistuu Suodenniemen joulutorille, myyden puuroa ja leivonnaisia. Ideoita ja myytäviä tuotteita yhdistyksen hyväksi otetaan mielellään vastaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä! Talkoisiin mahtuu aina mukaan. Tarkemmin tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä
ajankohtaa
PIKKUJOULUT
Tänä vuonna pikkujoulut järjestetään perinteisesti Hirvelässä. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja
siitä ilmoitetaan Aluevistissä ja nettisivuillamme sekä Facebookissa.

KYLÄKIRJAN KUULUMISIA
Kyläkirja on työn alla ajoittain. Kirjan aineisto täydentyy ja tarkistuksia on tehty ihan näihin päiviin
asti, ja työ jatkuu. Jos vielä joltain sattuu pöytälaatikosta löytymään, tai muistissa on kertomuksia,
niin nyt on aika toimittaa niitä.
Ulkopuolisten apua kirjan taittoon eli painokuntoon saattamiseksi on myös kyselty ja tarjous saatu.
Näyttää siltä, että valokuvista voidaan julkaista vain kaikkein tärkeimmät, sillä saamamme tiedon
mukaan kuvasivun hinta on monta euroa kalliimpi, kuin itse teksti sivu. Kaikki ketkä ovat osallistuneet ja osallistuvat kirjan tekoon, tekevät sitä ”talkootyönä” ja päätyönsä ohessa, siksi kirjan loppuun saattamiseksi menee valitettavasti aikaa. Lupauksia kyläkirjan julkaisuajankohdasta emme
halua vielä antaa, sillä se ei ole tiedossamme, mutta hitaasti ja varmasti kirja etenee.
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VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT 2017
Yhdistyksen nettisivut: www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale
Siellä voit seurata ajankohtaisia sekä muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löydät myös
tämän jäsenkirjeen.
Yhdistyksemme löytyy myös Facebookista.
Tapahtumista ilmoittelemme Alueviestin järjestöpalstalla, Suodenniemen kesälehdessä, Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa sekä Suodenniemi-Seuran nettisivuilla. Seuraathan ilmoittelua.
Jos haluat saada tiedot sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen leppälammi.taipale@gmail.com.

Jäsenmaksu vuodelta 2017 on 5€/henkilö (yli15v).
Jäsenmaksu suoritetaan sivulla 5 olevilla tiedoilla eräpäivään mennessä. Muista kirjoittaa jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden nimet seliteosaan.
Sekä jäsen, että muissa yhdistykseen liittyvissä asioissa voi aina olla yhteydessä toimikunnan jäseniin. Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta antaa Tuula Seppä, puh. 050-56 46 107 tai sähköposti
leppälammi.taipale@gmail.com.
Postimaksujen alati noustessa, toivoisimme kaikkien halukkaiden, jotka voisivat jatkossa ottaa
jäsenkirjeen vastaan sähköisesti, ilmoittamaan yhteystietonsa yhdistyksen sähköpostiin leppälammi.taipale@gmail.com. KIITOS!
Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 2.4.2017 klo 12:00 Hirvelässä,
Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
Toimikunta
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TIEDOT JÄSENMAKSUN MAKSAMISTA VARTEN:

SAAJAN TIEDOT:

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS RY.
IBAN: FI17 4480 1020 0198 80
BIC: ITELFIHH

SELITE:

JÄSENMAKSU 2017
(Kirjaa seliteosaan jäsenmaksun maksaneiden nimet)

ERÄPÄIVÄ:

31.3.2017
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