LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1 / 2018
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2018 kaikille! Viime vuosi kului Suomi 100 juhlavuoden merkeissä
erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Yhdistyksessämme teema näkyi Avoimet kylät- päivän
tapahtumassa kesäkuussa Hirvelässä, jossa oli esillä mm. ”Kylää kuvina ennen ja nyt” -valokuvaesitys.

LIIKUNTAHAASTE 12.3 – 24.6.2018
Olemme huomanneet miten innokkaita liikkujia kylällä riittää vuodesta toiseen ja se on hieno asia,
joten tänäkin vuonna aikavälillä 12.3 – 24.6 haaste jatkuu. 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
koetella voimiaan kyseisiin postilaatikoihin, joten jos huomaat laatikoihin kohdistunutta ilkivaltaa,
ilmoitathan siitä välittömästi meille. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme, ositteesta:
www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale tai ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 25.3.2018
Sääntömääräinen vuosikokous, joka oheisella kutsulla ilmoitetaan, järjestetään Hirvelässä
sunnuntaina 25.3.2018 klo 13:00. Kokouksen yhteydessä on mahdollista suorittaa 5 € jäsenmaksu.
Yhdistyksen hallitus on toiminut tällä kokoonpanolla jo vuosia, osa hallituksen jäsenistä on ollut
vaikuttamassa koko yhdistyksen olemassaolo ajan. Nyt toivommekin uusia innokkaita jäseniä
Toimikuntaan. Jos tunnet että tällainen kylän hyväksi, erilaisten tapahtumien ideoiminen ja
tekeminen on sinun juttusi, niin Tervetuloa mukaan! Toivomme kokoukseen runsaasti osallistujia.

RETKI RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUEELLE TORSTAINA 10.5.2018
Ritajärven luonnonsuojelualue valittiin viime vuonna 2017 vuoden Retkipaikaksi. Viime vuoden
tapaan järjestämme tänäkin vuonna koko perheen retken kauniisiin maisemiin. Ajankohta on
torstaina 10.5. ja lähtö yhteislähtönä Erkkilästä klo 12*:00. Mahdollisuus yhteiskyyteihin. Matkalle
omat eväät mukaan.

KESÄILTA KODALLA
Vapaata seurustelua ja yhdessä oloa kesäiltaisin Vuohikodalla. Mahdollisuus makkaran paistoon, omat
eväät.
Toukokuu pe klo 18:00
Kesäkuu la 9.6 klo 18:00 Avoimet Kylät- päivä
Heinäkuu ke 13.7. klo 18:00
Elokuu pe 17.8. klo 18:00
ELLIVUORI HIGH PARK
Yhdistys järjestää retken Ellivuori High Parkkiin. Ajankohta ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin. Seuraa yhdistyksen netti- ja facebook sivuja. Tarkemmin ko. puiston tarjontaa voi myös
tutustua Ellivuori resortin nettisivuilla www.vuorisport.fi

KESÄRETKI NAANTALIIN PERJANTAINA 29.6.2018
Kesäretkemme suuntautuu tänä vuonna Naantaliin. Matkaan lähdemme Taipaleesta, Suodenniemen
torin kautta, myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan. Aurassa juomme aamukahvit ja siitä
virkistyneinä jatkamme Naantalin Kultarantaan, jossa meillä on opastettu kierros. Kultarannan
nähtyämme, jatkamme ruokailemaan Ravintola Pohjakulmaan, jossa monenmoiset herkut odottavat
meitä. Seuraavaksi matkamme jatkuu Askaisiin Louhisaaren kartanoon, jossa meitä asiantuntevat
oppaat johdattelevat kartanon saloihin. Tämän jälkeen suuntaamme Riihikoskelle Enkelipuistoon,
jossa saamme tutustua taiteilijan erikoisiin teräksestä valmistettuihin taideteoksiin. Kun olemme
nähneet ja kuulleet paljon, voimme hyvillä mielin suunnata takaisin kotia kohti… mutta kun kuitenkin
vielä lopuksi kahvihammasta kolottaa, niin poikkeamme Säkylän Sotilaskotiin oikein kunnon
munkkikahveille.
Matkan hinta 55€/jäsen ja ei jäseniltä 60€. Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 30.5.2018
Marja-Liisalle puh. 050-324 8671.
Matka maksetaan Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen tilille (FI17 4480 1020 0198 80)
30.5.2018 mennessä.
KOTISEUTUYHDISTYS MUKANA SUODENNIEMEN KESÄTORILLA
Osallistumme Suodenniemi-viikon torille, jos innokkaita talkoolaisia löytyy.
SASTAMALAN KYLÄMARKKINAT LAUANTAINA 4.8.2018
Sastamalan Kylämarkkinat ovat tänä vuonna lauantaina 4.8. Kiikoisten torilla. Osallistumme
tapahtumaan, jos innokkaita talkoolaisia löytyy.

PIKKUJOULUT
Perinteiset Pikkujoulut Hirvelässä perjantaina 21.12. klo 19:00.
KYLÄKIRJAN KUULUMISIA
Kyläkirja etenee, vaikkakin hitaasti. Mutta hitaasti ja hyvää tulee, pruukataan sanoo. Kärsivällisyyttä
vielä hieman vaaditaan, koska tekemistä talkoolaisilla riittää, mutta eteenpäin mennään.
VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen nettisivut: www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale Sieltä voit seurata ajankohtaisia
sekä muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löydät myös tämän jäsenkirjeen. Löydät meidät
myös Facebookista.
Tapahtumista ilmoittelemme Alueviestin järjestöpalstalla, Suodenniemen kesälehdessä sekä
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. Seuraathan ilmoittelua.
Jos haluat saada tiedot sähköpostiisi, niin lähetä sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen
leppalammi.taipale@gmail.com
Postimaksujen alati noustessa, toivoisimme kaikkien halukkaiden, jotka voisivat jatkossa ottaa
jäsenkirjeen vastaan sähköisesti, ilmoittamaan yhteystietonsa yhdistyksen sähköpostiin
leppalammi.taipale@gmail.com KIITOS!
Mukavaa yhdistystoimintavuotta toivottaen
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 25.3.2018 klo 13:00 Hirvelässä
TERVETULOA!
Toimikunta

