LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2019

Hyvää alkanutta vuotta 2019! Taas on vuosi vierähtänyt ja yhdistyksen toimikunta on suunnitellut
seuraavaa kuluvalle vuodelle.
LIIKUNTAHAASTE 1.2.–28.8.2019
Jälleen on pyörähtänyt haaste käyntiin, pidensimme aikaa molemmista päistä, jotta mahdollisimman moni
pääsisi osallistumaan haasteeseen. Merkintä postilaatikot löytyvät ”vanhoilta” paikoiltaan, laatikot
merkitty lapulla, jossa yhdistyksen nimi ja tunnus ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heikki Prusin suuli Sävintien varressa,
Lemmetynperän ja Sävintien risteys, bussipysäkki
Leppälammin ja Kujalantie risteys
Hirvelä
Torisevan ja Onkinevantien risteys
Taipaleentien ja Raistamontien risteys
Taipaleentien ja Jyllintien risteys

Kaikkien yli 10 merkintää keränneiden kesken arvomme viimeisessä kotaillassa Vuohikodalla 30.8
40 € lahjakortin. Nyt kaikki LIIKKEELLE!!
VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 10.3.2019 klo 11:00
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hirvelässä sunnuntaina 10.3. klo 11:00. Kokouksen yhteydessä on
mahdollisuus suorittaa jäsenmaksu.
TALVIULKOILU-TAPAHTUMA SUNNUNTAINA 10.3.2019 KLO 12:00 (SÄÄVARAUS!!)
HETI vuosikokouksen jälkeen pyörähtää pitkästä aikaa (jos säät vielä sallivat) Talviulkoilu -tapahtuma.
Hirvelässä. Tarjolla on hernekeittoa soppatykistä, mehua ja kahvia. Mäkitalon pellolla hiihtäjille latu, kaikille
hiihtoon osallistuneille lapsille ”palkinto”, myös mäkeä voi laskea. Vuohikodalla makkaravalkea.
Tapahtuman jälkeen jos vielä hernesoppaa on jäljellä sitä voi ostaa kotiin viemiseksi.
PATIKKARETKI SUNNUNTAINA 5.5.
Sunnuntaina 5.5. teemme patikkaretken, kohde on vielä avoin, joten seuraa ilmoittelua Alueviestin
järjestöpalstalla, yhdistyksen Facebookissa, www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale sivuilla ja K-Market
Suodenniemen infotaululla.
KESÄILLAT KODALLA
Vietämme jälleen muutaman kesäillan kodalla, makkaranpaistoa, kahvittelua ja seurustelua.
Keskiviikkona 3.7. klo 18:00 alkaen
perjantaina 30.8. klo 18:00 alkaen (arvotaan mm. liikuntahaasteen lahjakortti)
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AVOIMET KYLÄT – TAPAHTUMA LAUANTAINA 8.6.
Yhdistyksemme on mukana ja osallistuu valtakunnalliseen Avoimet Kylät tapahtumaan 8.6. Tästä
tapahtumasta annamme lisätietoja toukokuun alussa. Seuraa ilmoittelua viestintäkanavissamme.
KESÄRETKI PERJANTAINA 14.6.
Yhdistys järjestää tänä kesänä retken Lahti-Hollola seudulle. Aamukahvit nautimme Aapiskukossa, josta
matka jatkuu ensimmäiseen kohteeseen, Rönnvikin Viinitilalle ja sieltä Hollolan kivikirkkoon, jossa saamme
kuulla kirkon vaiheista. Kirkon jälkeen ruokailemme pitopöydässä Ravintola Kunnantuvalla, josta
matkaamme opastetulle kaupunkikierrokselle Lahteen. Kun kierros tehty, suuntaamme Kinnarin Tilalle,
joka on maatilamyymälä Hollolassa. Tilalla meille tarjoillaan maistuvat kahvit. Tämän jälkeen lähdemme
Vehoniemen automuseoon Kangasalle ja sitten kotia kohti. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 17.5
mennessä Marja-Liisalle puh.050-324 8671. Matkan hinta 60 €/hlö. Matka toteutuu jos lähtijöitä 35.
Matka maksetaan yhdistyksen tilille, FI 17 4480 1020 0198 80 / Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry
RETKI YYTERIIN SUNNUNTAINA 30.6.
Lähde mukaan tutustumaan Porin merenrannan Kalloon, Kallon majakkaan ja sen jälkeen vapaavalintaisesti
joko kiipeilemään Seikkailupuisto Huikeeseen, uimaan Yyterin kylpylään tai luontoretkelle dyyneille. Matka
toteutuu, jos lähtijöitä 35.
Matkan hinta 8 €/osallistuja, sisältää bussikyydin ja opastetun kierroksen majakassa.
Matkan maksu yhdistyksen tilille, FI 17 4480 1020 0198 80, tai matkan voi maksaa myös bussissa.
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Johannalle 050-4117 461 tai johanna.k.seppa@gmail.com
Seuraa ilmoittelua Alueviestin järjestöpalstalla ja K-market Suodenniemen infotaululla, sekä yhdistyksen
nettisivuilla ja Facebookissa.
SUODENNIEMI VIIKON TORI LAUANTAINA 6.7.
Yhdistys osallistuu torille, jos innokkaita talkoolaisia löytyy
KYLÄMARKKINAT VIII SUNNUNTAINA 4.8.
Tämä vuoden Sastamalan Kylämarkkinat järjestetään Vammalan torilla sunnuntaina 4.8. Yhdistys osallistuu
jos talkoolaisia riittää.
PIKKUJOULU LAUANTAINA 14.12. KLO 19:00
Perinteiset yhdistyksemme pikkujoulut Hirvelässä 14.12. Kahvia ja jouluisia leivonnaisia, sekä arpamyynti,
pääpalkintona Piparkakkutalo. Joulupukkikin piipahtaa tuomassa paketin lapsille.
KYLÄKIRJAN KUULUMISIA
Kirja etenee pikkuhiljaa, tietokoneelle kirjoitetaan nyt koossa olevia asioita, kun samalla tekstiä työstetään
oikeaan muotoon. Kirjaa tekeville talkoolaisille, tietoja ja tekstejä antaneille tahoille ISO KIITOS! tähän asti
tehdystä työstä. Tekemistä on silti vielä paljon, mutta eteenpäin mennään.
VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen nettisivut: www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale. Sivuilta voit seurata ajankohtaisia sekä
muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löydät myös tämän jäsenkirjeen. Yhdistyksellä on myös
Facebook sivut.
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Tapahtumista ilmoitamme Alueviestin järjestöpalstalla, Suodenniemen kesälehdessä sekä LeppälammiTaipaleen Kotiseutuyhdistyksen nettisivuilla, K-Market Suodenniemen infotaululla ja Facebookissa.
Jos haluat jatkossa jäsenkirjeen sähköpostiisi, voit ilmoittaa sen meille osoitteeseen:
leppalammi.taipale@gmail.com
Jäsenmaksu 2019 on 5 €/henkilö (yli 15 v.) tai perhe maksu 15 € (voi käyttää silloin kun perheessä
enemmän kuin kolme yli 15 vuotiasta). Muista ilmoittaa perheenjäsenten nimet. Jäsenmaksun voi
suorittaa vuosikokouksen yhteydessä.
Jäsenmaksun voi suorittaa myös tilille: FI 17 4480 1020 0198 80 Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys
ry. Viesti kenttään: Maksaja nimi/nimet

TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIN!!
Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 10.3.2019 klo 11:00 Hirvelässä,
Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
Toimikunta
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