Virroilla,23.3.2022

Liedenpohjan kyläyhdistyksen kyläpostia- terveisiä puheenjohtajalta ja
hallitukselta! ”Maaliskuu maata näyttää!”
Liedenpohjan kyläyhdistysten puolesta toivotan hyvää kevättä
kaikille maailmantilanteesta huolimatta. Ukrainan sota herättää
varmasti meissä kaikissa surua ja huolta, mutta arjen sotauutisten lomassa
kannattaa keskittyä myös omaan hyvinvointiin- esim. ulkoilla ja nauttia kevään tulosta.
Kyläyhdistyksen hallitus on järjestäytynyt vuoden alussa.
Hallitukseen kuuluu v. 2022 seuraavat henkilöt: Pirjo Ala-Kaarre (pj.), varajäsenenään Mea Matero
(sihteeri), Timo Ilonen, varajäsenenään Tiina Pekkala, Henrikki Kolu, varajäsenenään Heino Lehtomäki, Pasi
Lehtovaara (rahastonhoitaja), varajäsenenään Markus Aho, Kimmo Pölönen (varapj.), varajäsenenään Tuula
Kopsa, Reijo Urpilainen, varajäsenenään Mika Ala-Kaarre. Loma-asukkaiden edustaja: Nadja Liimatta.
Kuulemistilaisuus tulossa Liedenpohjan koululle: Virtain kaupunginvaltuusto on linjannut, että jos/ kun
koulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 20 oppilaaseen, niin koulu ei enää jatka. Liedenpohjan koulun
oppilasennuste on laskeva ja siksi koululla (os. Tulijoentie 18,Liedenpohja) järjestetään
kouluverkkotyöryhmän kutsumana kuulemistilaisuus tiistaina 29.3.2022 klo 18. Sinne ovat tervetulleita
kaikki, ketkä kokevat asian omakseen. Paikalla on koulun henkilökuntaa, poliittisia päättäjiä, lasten
huoltajia, kyläyhdistyväkeä, jne. Tervetuloa tilaisuuteen kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Koronarajoitukset ovat piinanneet meitä pari vuotta, mutta nyt alkaa näkyä ehkä jo valoa tunnelin päässä.
Kylätalo on käytettävissä harrastuksiin, kokouksiin, juhlien järjestämiseen, jne. Kesän tullessa kyläyhdistys
vuokraa edulliseen hintaan rannassa olevaa mökkiä. Myös pelkkää saunaa voi varata esim. saunailtaan.
Varaukset Pasi Lehtovaaralta. Venelaiturin käyttöaste on tänä vuonna oleva 100%- mukava, kun veneilijät
pitävät rannastamme.
Kiirastorstaina kahvitellaan! 14.4.2022 pidetään kyläyhdistyksen kevätkokous kylätalolla. Kahvitus alkaa
klo 17.00, kokous klo 18.00. Tule mukaan ideoimaan kesää 2022 ja muutenkin asioita, kuinka saamme
elinvoimaa Liedenpohjaan!
Keväällä, toukokuussa 2022, kyläyhdistys on suunnitellut pitävänsä leikkimielisen koiranäyttelyn eli Match
Show:n vanhan koulun pihamaalla. Suunnittelu on vauhdissa ja jos suunnitelma toteutuu, niin
ilmoittelemme sitten tarkemmin tapahtumasta. Vaikka se on koiramaailmaan keskittyvä tapahtuma, niin
paikalla on kyläyhdistyksen järjestämä buffet ja toivomme Liedenpohjan kylän väkeä poikkeamaan paikalla
– katsomaan koiria, mahdollisesti osallistumaan oman koiran kanssa, kahvittelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia.
Kesän tapahtumia: Olemme jo sopineet kyläyhdistyksen hallituksessa seuraavista tapahtumista:
23.7.2022 perinteinen kalastuskilpailu Toisvedellä. Sen yhteyteen järjestetään kesämarkkinat, minkä
aikana on ohjelmaa sekä rannassa että kyläkoululla. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitellaan
myöhemmin.
24.7.2022 Liedenpohjan kirkon 60-vuotisjuhla. Koronatilanne on viivästyttänyt juhlia parilla vuodella,
mutta nyt ne järjestetään. Juhlallisuudet alkavat jumalanpalveluksella ja sen jälkeen on päiväjuhla
kahvituksineen. Juhlassa lasketaan kukat myös Liedenpohjassa merkittävästi vaikuttaneiden haudoille.
Tämänkin tilaisuuden tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Elokuussa 2022 pidetään perinteiset elomarkkinat, minkä yhteyteen on tulossa markkinoiden lisäksi
rompetori.
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Tässä nyt näitä jo suunniteltuja tapahtumia. Tule sinäkin kevätkokoukseen ideoimaan lisää.
Syksyllä pidetään syyskokous ja joulukuussa joulupuurotapahtuma, jos ei valtiovalta tai maailman tilanne
muuten tuo uusia rajoituksia.
Kalastajille tiedoksi: Kalastusmerkkejä/ -lupia Toisvedelle myy edelleen Pasi Lehtovaara. Toinen lupien
hankintapaikka on Alavus-Kirppis, os. Kuulantie 25, Alavus.
Ilmoittelemme tapahtumista kyläyhdistyksen nettisivuilla: liedenpohja.fi ja facebookissa löydät meidät
nimellä Liedenpohjan kylä. Ilmoituksia laitamme jonkun verran myös Suomenselän Sanomiin.
Muistakaa myös kertoa tapahtumista tutuille ja kylän väelle.
Loppuun infoa tuulivoimahankkeista, mitä suunnitellaan myös Virroille. Liedenpohjaan eniten vaikuttaisi
suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto, mikä toteutuessaan myötäilisi Toisveden vasempaa haaraa. Monta
myllyä ja kooltaan isoja, alustavien tietojen mukaan noin 300 metriä korkeita ja siipien välikin 200 metrin
paikkeilla. (Normimänty kasvaa noin 30-35 metriseksi, Tampereen Näsinneula on 168 metriä korkea - tämä
antaa vähän perspektiiviä myllyjen koosta.) Tuulivoimahankkeista on suunnitteilla kaupungin toimesta
yleisötilaisuus, mihin kannattaa osallistua. Kaikkien kannattaa kuitenkin jo tässä vaiheessa olla tietoisia
alustavista suunnitelmista ja tutkia asiaa/ havainnekarttoja tuulivoimaloiden tarkemmista sijoitusalueista.
Saa nähdä, toteutuuko tuulivoimapuistot Virroille, riippuu Virtain päättäjistä. Naapurikunnassamme
Kihniöllä on yksi tuulivoimahanke jo kokouspöydissä kierroksella. Virroilla siis vasta suunnittelun asteella.
Toivotamme teille terveyttä ja hyvää vointia. Nähdään eri tapahtumissa ja aina saa myös soitella!
Kyläyhdistyksen puolesta;
Pirjo Ala-Kaarre, pj.
0503778887
liedenpohja@gmail.com
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 10€/hlö tai 15€ koko perhe (kaikki samassa osoitteessa
asuvat). Alla tilisiirto, jolla voit maksaa jäsenmaksun. Merkitse jäsenten nimet ”viesti”-osioon. Maksamalla
jäsenmaksun, annat kyläyhdistykselle luvan ylläpitää jäsenrekisteriä, josta käy ilmi jäsenten nimet.
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