LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2021
Hyvää uuden vuoden alkua 2021! Poikkeuksellinen vuosi on takana ja kenties toinen vielä edessä. Korona on
värittänyt ja muuttanut kotiseutuyhdistyksenkin toimintaa - esimerkiksi suositut retket ovat nyt tauolla.
Toimintaa koitetaan järjestää niin, että osallistua voisi “ilman aikataulua” ja turvallisesti.

Tulevia yhdistyksen tapahtumia vuonna 2021:
LIIKUNTAHAASTE ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”
Kohota kuntoasi lenkkeilemällä, pyöräilemällä tai vaikka potkukelkkailemalla haasteen eri kohteissa. Kirjoita
nimesi kohteissa olevien postilaatikoiden vihkoon. Aikavälillä 1.2.-31.8.2021. Merkintäpostilaatikot ovat
samoilla paikoilla kuin menneinä vuosinakin.
1.
2.
3.
4.

Heikki Prusin suuli Sävintien varrella
Lemmetynperän ja Sävintien risteys (pysäkki)
Leppälammin ja Kujalantien risteys
Hirvelä (Leppälammintie 192)

5.
6.
7.

Torisevan- ja Onkinevatien risteys
Taipaleen- ja Raistamontien risteys
Taipaleen- ja Jyllintien risteys

Kaikkien yli 10 merkintää keränneiden kesken arvotaan 40€ lahjakortti.

VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 25.4 KLO 13.00
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hirvelässä (Leppälammintie 192) sunnuntaina 25.4.2021 klo 13:00.
Vuosikokouksen järjestelyissä otetaan huomioon vallitseva kokoontumisrajoitus. Pyrimme järjestämään niin,
että kokoukseen olisi mahdollista osallistua myös etänä, mikäli koronatilanne sitä vaatii. Linkki etäkokoukseen
on saatavilla yhdistyksen kotisivuilla ennen kokousta osoitteessa www.sastamalankylat.fi/leppalammitaipale.
HUOM! Jos tulet vuosikokoukseen paikanpäälle, ilmoittaudu mukaan johanna.k.seppa@gmail.com tai
050-4117461. Näin varmistetaan turvallinen vuosikokous kaikille.
Vuosikokouksen jälkeen esitetään 1962 syksyllä kuvattu lyhyt filminpätkä, missä opettajat ja oppilaita 1950 –
1955 syntyneistä Taipaleen koululaisista. Tervetuloa mukaan!

VUOKRAA VUOHIKOTA MAKSUTTA
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vuokrata Vuohikotaa maksutta omaan käyttöön, makkaran grillaukseen ja
tapahtumiin. Ota vain omat polttopuut mukaan. Soita ja sovi avaimen noudosta Marja-Liisa Niemeltä, puh.
0503248671. HUOM! Tulenteko on kielletty kodassa ruohikko- ja metsäpalovaaran aikaan.

VUOKRAA SOUTUVENE MAKSUTTA
Yhdistyksen omistamaa soutuvenettä voi vuokrata maksutta vaikka kalareissulle. Vene sijaitsee Parisillalla
Leppälammin järven lähellä (Taipaleentie 30). Vuokra ei sisällä pelastusliivejä. Soita ja sovi avaimen noudosta
Marja-Liisa Niemeltä, puh. 0503248671.

KYLÄKIRJAKIERROS

Lähde tutustumaan kyläkirjasta tuttuihin kohteisiin paikanpäälle! Kartta ja kohdetiedot julkaistaan netissä
kevään 2021 aikana, josta ne ovat vapaasti ladattavissa. Seuraa ilmoittelua!

KYLÄKIRJOJA MYYNNISSÄ
Kyläkirjoja on vielä myynnissä. Niitä voi ostaa suoraan yhdistykseltä (Marja-Liisa Niemi, puh. 0503248671 tai
Johanna Seppä puh. 0504117461) tai Suodenniemen Kukkakaupasta. Kirjan hinta on 38€.

VIESTINTÄ JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.sastamalankylat.fi/leppälammitaipale. Sivuilta voit myös
seurata ajankohtaisia sekä muitakin yhdistystämme koskevia asioita. Sieltä löytyy mm. tämä jäsenkirje.
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut. Tapahtumista ilmoitamme Alueviestin järjestöpalstalla, Suodenniemen
kesälehdessä sekä K-Market Suodenniemen infotaululla. Jos haluat jatkossa jäsenkirjeen sähköpostiisi, voit
ilmoittaa sen meille osoitteeseen leppalammi.taipale@gmail.com
LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN TIEDOTUSWHATSAPP
Yhdistys pyrkii panostamaan ajantasaiseen ja helppoon viestintään. Voit halutessasi liittyä yhdistyksen
whatsapp-ryhmään, johon toimikunnan jäsenet tiedottavat ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Ryhmässä
ei käydä keskustelua ja viestimäärä pidetään vähäisenä. Jos haluat liittyä whatsapp-ryhmään, ilmoita
puhelinnumerosi sähköpostilla osoitteeseen johanna.k.seppa@gmail.com tai tekstiviestillä TIEDOTUSRYHMÄ
numeroon 0504117461, niin liitämme sinut mukaan. Ryhmästä voi erota koska vain halutessaan.
Jäsenmaksua ei kerätä lainkaan vuonna 2021 koronasta johtuvien tapahtumien vähyyden vuoksi. Jos olet
ehtinyt jäsenmaksun jo maksaa, ota yhteyttä niin saat sen palautuksena.

TERVETULOA TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN MUKAAN!
Uudet ja vanhat kyläläiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Ota
yhteyttä tai tule mukaan tapahtumiin tai kokouksiin!
Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n Toimikunta
___________________________________________________________________________________
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 25.4.2021 klo 13:00 Hirvelässä, Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
Toimikunta

