
 

 

 

Hyvä kyläläinen ja jäsen, 

Mitä uutta Lainerannasta? 

Upota jalkasi puhtaasen pehmeään 
rantahiekkaan. Laskeudu uimaan uudelta 
tilavalta laiturilta. Ihaile raivattua maisemaa tai 
sinivalkoisia kesäkukkia.  

Sellaista uutta Lainerannassa. Rantahanke on 
valmis runsaan vuoden työn jälkeen. Jos hyvin 
käy, saamme tänä vuonna vielä tukea takaisin 
tilillemme maaseuturahastosta ja 
Ykkösakselista.  

 

Ja lisää tapahtuu kesällä. Avoimet kylät aloittaa 
kesäkauden, sauna lämpiää ja juhannuksena 
poltamme kokkoa. 

Ei tapahtumaa ilman Suomi 100 –juhlintaa. Me 
aiomme istuttaa rantaan Tulevaisuuden kuusen 
kesäkauden avauksessa.    

Olisiko tässä tarpeeksi syitä tulla rantaan? 

Tervetuloa! 

Hallitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tue yhdistystä – maksa jäsenmaksu. Kiitos!  

Alla tiedot jäsenmaksun ja venepaikan maksua 
varten. Tarkista kuitenkin, ettet ole maksanut 
jo alkuvuodesta, jolloin lähetimme kirjeen 
kyläläisille ja niille, joiden osoite oli 
tiedossamme.  

Käytä maksussa viitenumeroa 20200. Näin 
säästämme pankkikuluissa. Jos osoitteesi on 

muuttunut tai olet uusi jäsen, ilmoita osoitteesi 
(tai sähköpostiosoitteesi) meille seuraavasti:  

Täytä lomake kotisivuilla www.laineranta.fi, 
tai lähetä sähköposti jaana.joutsen@gmail.com 
tai tekstaa 040 718 3799. 

Uusi laituri uudenvuodenaattona. 
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Säilytä kalenteri. Seuraa kyläyhdistyksen ilmoitustauluja ja 
nettisivuja www.laineranta.fi  tai Facebook-sivua Laineranta  – 
muutokset ovat  mahdollisia. 

  Lainerannan kalenteri kesä 2017  
Kesäsauna lämpiää tänäkin kesänä. Ensimmäisen kerran lauantaina 
10.6. ja viimeisen kerran kylän saunaillassa 4.8. Saunamaksut ovat 
edelleen kaksi ja yksi euroa. Ei paha! Tulkaapas testaamaan uutta laituria. 
  

Tapahtumia 

10.6. pe Avoimet kylät – Kesäkauden avaus kello 15 –18. Otetaan uusi laituri käyttöön. 
 Istutamme sen ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tulevaisuuden kuusen 
 rantaan. Sauna lämpiää. Puhvetissa myynnissä lettuja, makkaraa, kahvia ja kahvileipää.  
23.6. pe Juhannusaaton juhla kello 18 – 20. Lipunnosto, kokko noin kello 19. Puhvetista 
 kahvia ja makkaraa. Pihapelejä. Juhannusarpoja myydään. 
30.6. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
7.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
8.7. la Kisko-päivä Kiskolan pihalla kello 12 – 15. Ompeluseura myy käsitöitä. Tule 
 tapaamaan tuttuja kiskolaisia! Lapsille järjestetään keppihevosten estekisat. 
14.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
21.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
28.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
4.8. pe Kesän päätös ja kylän saunailta kello 17 alkaen. Saunotaan, uidaan, syödään. 
 Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin. Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittaudu tekstarilla 
 Jaanalle, puh. 040 718 3799, hyvissä ajoin. 
11.8.  pe Naisten kyläilta ja sauna klo 18 alkaen. Illan teemana on sushi. Ilmoittaudu tekstarilla 
 Jaanalle, puh. 040 718 3799, viimeistään ma 7.8.  
18.8. pe  Miesten kyläilta kello 18 alkaen. Ei me mittään teemaa tarvita, me vaan saunotaan ja 
 syödään, sanovat miehet. Niin sitten. Ilmoittaudu kuitenkin ruokailua varten tekstarilla 
 Jaanalle, puh. 040 718 3799, viimeistään ma 14.8.  
 
Tulossa! Syyskuussa linnunpönttötalkoot. Haastetaan itsemme: rakennamme 100 linnunpönttöä 

rannassa. Sellaisen urakan jälkeen voi sauna ja makkarakin maistua. Lisätietoja 
elokuussa. 

   
Juhlitko kesällä? 

Lainerannan vuokraus jäsenille 100 euroa, muille 120 euroa. Lisäksi vuokraamme 
esiintymislavaa lähiseudulle, 3 x 6 metrin telttakatosta ja festaripöytiä. Kysy lisää 
Jaanalta, puh. 040 718 3799. 
 

Tervetuloa Lainerantaan! 
 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry, Laineranta, Pitkäniementie 119, 25460 Kisko 
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