LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry:n
Jäsenkirje 1/2022
Kevät luo ensituntumia uuteen ja eriskummalliseen vuoteen. Koronan toivottavasti jäädessä taka-alalle
pääsemme toivottavasti viimein tapaamaan toisiamme ja viettämään aikaa yhdessä. Yhdistyksen toiminnassa on
haluttu painottaa mukavia tapaamisia ja rentoa yhdessäoloa koronan jälkeisessä ajassa, vaikka maailmassa
muuten myllertäisi.

Tulevia yhdistyksen tapahtumia vuonna 2022:
LIIKUNTAHAASTE ”KYLÄLLÄ KAIKKI KUNNOSSA”
Kohota kuntoasi lenkkeilemällä, pyöräilemällä tai vaikka koiraa ulkoiluttaen haasteen eri kohteissa. Kirjoita
nimesi kohteissa olevien postilaatikoiden vihkoon. Aikavälillä 1.4.-25.9.2022. 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 10.4 KLO 13.00
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hirvelässä (Leppälammintie 192) sunnuntaina 10.4.2022 klo 13:00.
Vuosikokouksen järjestelyissä otetaan huomioon vallitseva kokoontumisrajoitus. Pyrimme järjestämään niin,
että kokoukseen olisi mahdollista osallistua myös etänä, mikäli koronatilanne sitä vaatii. Jos haluat osallistua
kokoukseen etänä, ilmoittaudu mukaan johanna.k.seppa@gmail.com tai 050-4117461.
Osallistuminen paikanpäällä ei vaadi ilmoittautumista, olet oikein tervetullut mukaan!
Vuosikokouksen jälkeen esitetään 1962 syksyllä kuvattu lyhyt filminpätkä, missä opettajat ja oppilaita 1950 –
1955 syntyneistä Taipaleen koululaisista.

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.

TEEMALLISET, KAIKILLE AVOIMET KOTAILLAT
Kesää vietetään pitkästä aikaa kotailtojen merkeissä tutulla Vuohikodalla, Hirvelän pihapiirissä. Valitse suosikkisi
tai tule mukaan kaikkiin!
TIETOVISAILTA keskiviikkona 15.6. klo 18.30
Tunnetko koko Dannyn tuotannon? Kuka voitti olympiakultaa 1968? Kuka löysi reikäkiven Saarenmaan pellosta?
Tule testaamaan tietosi hyvänmielen tietokilpailussa ja siinä samalla nauttimaan seurasta ja vaihtamaan
kuulumisia. Yhdistys tarjoaa kahvia ja mehua, omat makkarat voi halutessaan ottaa mukaan.
POLKUPYÖRÄRETKI JA LASTEN KOTAILTA keskiviikkona 6.7. klo 16.00
Polkupyöräretki lähimaisemiin! Käydään läpi kyläkirjan historiallisia paikkoja ja tutustutaan Koskelan
museotorppaan. Lähtö klo 16.00 Hirvelästä ja tutustuminen Koskelan tilaan klo 16.30. Esittelyn jälkeen matka
jatkuu takaisin Hirvelään makkaranpaiston merkkeihin!
Tule herkuttelemaan makeilla nuotioherkuilla - vaahtokarkeilla, tikkupullalla ja muilla herkuilla. Lasten kotailta
alkaa klo 17.00 Vuohikodalla. Yhdistys tarjoaa vaahtokarkit, tikkupullat sekä juotavat.
Makkaranpaistomahdollisuus.
SYKSYN KOTAILTA keskiviikkona 24.8. klo 18.30
Illan ohjelmassa on musavisa - tunnista kappale, tunnista esittäjä. Hittejä eri vuosikymmeniltä ja eri genreistä.
Nautitaan syysilloista hyvässä tunnelmassa. Yhdistys tarjoaa kahvia ja mehua, omat makkarat voi halutessaan
ottaa mukaan.

RETKI VENESKOSKELLE VIINITILA MEGGALAAN lauantaina 24.9.
Yhdistys toteuttaa lähimatkan Kankaanpään Veneskoskelle, Viinitila Meggalaan. Paikalla viinitilan
tilamyymälä, ruokailumahdollisuus sekä useita lähialueen tuotteita myynnissä. Tutustuminen viinitilan
toimintaan. Retken osallistujamäärä enintään 35 henkilöä. Seuraa yhdistyksen nettisivuja retken
toteutumisesta ja tarkemmista aikatauluista. Ilmoittautua voi Marja-Liisalle, puh. 0503248671.
BINGOILTA HIRVELÄSSÄ perjantaina 30.9. klo 18.00
Tule testaamaan onneasi ja nopeuttasi legendaarisessa pelissä. Palkinnot voittajille. Yhdistys tarjoaa
kahvia ja pullaa. Liikuntahaasteen 10 suorituskertaa merkinneiden kesken palkinnon arvonta.
KYLÄKIRJOJA MYYNNISSÄ
Kyläkirjoja on vielä myynnissä. Niitä voi ostaa suoraan yhdistykseltä (Marja-Liisa Niemi, puh. 0503248671 tai
Johanna Seppä puh. 0504117461). 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 ja Suodenniemen

kesälehdessä. 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.
LEPPÄLAMMI-TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN TULEVAISUUDEN TEHTÄVÄ
Yhdistyksen tehtävä on vahvistaa alueensa elinvoimaa ja tuoda hyvinvointia asukkaille. Onko sinulla ajatusta,
miten yhdistys palvelisi tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin? Millaisiin asioihin toivoisit yhdistyksen tarttuvan
tai ryhtyvän? Mitä yhteisiä asioita, kuten ympäristön tilaa, häiriötilanneturvallisuutta tai viihtyisyyttä voisimme
olla mukana parantamassa? Esitä toiveita tai pohdintoja kasvotusten, viestillä tai vaikka yhdistyksen FB-sivuilla!

Jäsenmaksua ei kerätä lainkaan vuonna 2022. 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 10.4.2022 klo 13:00 Hirvelässä, Leppälammintie 192.
TERVETULOA!
Toimikunta

