Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry

KYLÄKIRJE

Kevät 2014

Hyvä kyläläinen,
Syyskokous hyväksyi viime marraskuussa tämän vuoden toimintasuunnitelman.
Siinä todetaan:
”Laineranta on rakennettu kaupungilta vuokratulle rantatontille. Vuokrasopimuksemme
on pitkäaikainen – aina vuoteen 2028 – mutta riittääkö se? Pitkällä aikavälillä
yhdistyksen oma aktiivisuus ja vakaa talous ovat paras toiminnan jatkuvuuden tae. Se
vaatii kyläyhdistykseltä paljon työtä, talkoita ja ahkeria tekijöitä. Ei riitä, että Laineranta
on olemassa. Meidän on näytettävä, että Lainerannassa tapahtuu ja että toimintamme on
monipuolista ja kyläyhteisöä palvelevaa. Jokaisella kyläläisella on tässä tärkeä rooli.
Vuonna 2014 jatkamme aktiivista toimintaa ja järjestämme useita erilaisia tapahtumia.
Tavoitteena on saada kyläläiset entistä ahkerammin toimintaan mukaan.”

Syyskokous päätti, että nykyinen hallitus jatkaa seuraavat kaksi vuotta. Hallitus kiittää luottamuksesta!
Jos sinulla on mielessäsi ruusuja tai risuja tai ideoita toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä hallituksen
jäseniin!
Kahdeksas talviuinnin kausi, kyläillat ja kokoukset kutsuvat kyläläisiä Naarjärven rantaan. Pakkasen
paukkuessa tuvassa on lämmintä ja lauteilla jopa hikisen kuumaa. Mikset sinäkin tulisi kokeilemaan?
Tervetuloa!
Hallitus
Kyläyhdistyksen hallitus 2014 -2015:
Jaana Joutsen
Maritta Korpela
Piia Aarnio
Timo Nurmela
Markku Pääkkönen
Risto Salmi

Puheenjohtaja, Lainerannan tilavuokraus
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen, sihteeri
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen

040 718 3799
040 513 5878
040 5731 736
0400 124 019
0400 465 348
040 728 3455

Jäsenmaksu
Keräämme vuoden alussa jäsenmaksun, joka on edelleen 10 euroa. Alla tiedot jäsenmaksun ja
venepaikan maksua varten. Jos haluat kyläkirjeen postitse kotiin, kirjoita maksuun kotiosoitteesi!
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksajan
nimi ja
osoite

Tililtä nro

515209-212650
Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry

IBAN

BIC

FI65 5152 0920 0126 50

OKOYFIHH

Viesti saajalle: Jäsenmaksu 2014
Nimi:
Kotiosoite:
Jäsenmaksu 10 EUR/henkilö
Venepaikka 10 EUR/vene
Eräpäivä: 28.2.2014

Euro

Säilytä kalenteri. Seuraa kyläyhdistyksen ilmoitustauluja ja
nettisivuja www.laineranta.fi – muutokset ovat mahdollisia.

Lainerannan kalenteri kevät 2014
Talviuintia lauantaisin kello 15 – 19 aina 26.4.2014 saakka. Voit
nauttia tuvassa saunakahvit: myynnissä on limsaa, kahvia ja kahvileipää.
Aikuisten saunamaksu on 4 euroa, lasten 2 euroa.

Tapahtumia
14.2 pe

28.2. pe

2.3 su
16.3. su

23.3. la
11.4. pe
26.4. la

Ystävänpäivän saunailta miehille kello 18. Ilmoittaudu tekstarilla viimeistään
maanantaina 10.2. Jaanalle, puh. 040 718 3799. Ohjelmassa jotain uutta ja jotain
vanhaa, ainakin saunomista, syömistä ja seurustelua.
Kulttuurikyläilta kello 18 alkaen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Sarika Lipasti, joka
ohjannut esityksiä mm. Muurlassa, kertoo muisteludraaman tekemisestä. Vaihdamme
kokemuksia ja ideoimme kyläyhdistyksen kulttuuritoimintaa. Kahvitarjoilu.
Laskiaissunnuntaina ulkoilua, makkaranpaistoa ja kuumaa mehua kello 14 -16. Jos
pakkasta ja lunta riittää, laskemme pulkalla mäkeä tai hiihdämme järvellä.
Kevätkokous ja iltapäiväkahvit kello 16. Salon kaupungin Kylien Salo –hankkeen
hankekoordinaattori Henrik Hausen kertoo kylätoiminnan uusista tuulista. Esityslistalla
viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
Pilkkikilpailut kello 9. Jos jäät kestävät, Naarjärvellä pilkitään taas. Noin kello 14
palkintojen jako. Myymme grillikatoksessa iltapäivällä kahvia ja makkaraa.
Naisten kyläilta kello 18. Ohjelmaan ja ilmoittautumiseen palaamme lähempänä.
Talviuinnin kausi päättyy kello 15 - 19. Osallistumme samalla Avoimet Kylät –
tapahtumaan muiden salonseutulaisten ja varsinaissuomalaisten kylien kanssa.
Ohjelmassa ainakin viimeinen talvisauna, kahvia ja kahvileipää! Tarkempia tietoja
kerromme myöhemmin. Tervetuloa kylään!

Ompeluseura kokoontuu taas keväällä valmistelemaan kesän myyjäisiä. Lisätietoja Pirjo Lehtiseltä,
puh. 040 825 1419.

Kesä tulee!
Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20 – mutta minä viikonpäivänä? Harkitsemme kesäsaunan siirtämistä
keskiviikosta perjantaihin. Mitä mieltä sinä olet – kumpi päivä toisi enemmän saunojia Lainerantaan?
Kerro meille: tekstaa tai soita Jaanalle 040 718 3799 tai anna palautetta kotisivumme
www.laineranta.fi kautta. Kevään korvalla päätämme asian!
Nämä tapahtumat ovat jo kesän kalenterissa:
20.6. pe
2.8. la

Juhannusaaton juhla kello 18 – 20. Sytytämme kokon noin kello 19. Puhvetti.
Elotulet-kyläjuhla

Tervetuloa tapahtumiin ja Lainerantaan!
Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry, Laineranta, Pitkäniementie 119, 25460 Kisko

www.laineranta.fi

