
 

 

 

Lainerannan rakentamisen 
lyhyt historia 
Kerrataanpa hieman Lainerannan historiaa. 
Kyläyhdistys perustettiin 2002. Alusta alkaen 
tavoitteena oli rakentaa Naarjärven rantaan 
saunamökki kyläläisille. Uimaranta siellä oli 
ollutkin jo 1970-luvulta lähtien. Kiskon kunta 
suhtautui myötämielisesti suunnitelmiin ja 
vuokrasi Lainerannan kyläyhdistykselle. Jo 
talvella 2003 uimaranta ruopattiin. 

Vuosina 2004 – 2005 rakensimme saunamökin ja 
grillikatoksen. Hanke toteutettiin EU:n 
maaseuturahaston tuella, jota maksettiin kaikkiaan 
42 000 euroa. Itse maksoimme 19 500 euroa. 
Talkoita teimme 2100 tuntia. 

Vuonna 2012 osallistuimme Ykkösakselin Elämää 
kylille pienillä investoinneilla –hankkeeseen ja 
rakensimme esiintymislavan. Siihen saimm EU:n 
maaseuturahaston tukea 2700 ja itse maksoimme 
2200 euroa. Tunteja rakentamiseen meni yli 200. 

Viime vuonna haimme kolmannen kerran 
Ykkösakselista Leader-rahoitusta uimarannan 
parantamiseen. Ruoppasimme rannan, saimme 
uuden rantahiekan ja uuden isomman laiturin. 

Hiekkaa ajettiin 159 tonnia. Laituri sähköistettiin 
ja valaistiin LED-valoilla. Kustannukset olivat 
noin 15 000 euroa, josta saamme tukea puolet 
takaisin, 7500 euroa. Talkoita kertyi noin 80 
tuntia. 

Jossain välissä rakensimme puuvajankin, mutta 
ihan ilman mitään tukea! 

Olemme saaneet yli 52 000 euroa julkista rahaa 
näihin hankkeisiin. Talkoita on puskettu ainakin 
2400 tuntia. Omaa rahaa on kerätty koko ajan 
myyjäisistä, tapahtumista, tilavuokrauksista, 
rallikahveista, pilkkikilpailuista ja ties mistä.  

Tästä kaikesta voimme olla ylpeitä ja iloisia. Ja 
mikä parasta, me kaikki voimme nauttia työmme 
hedelmistä tulemalla Lainerantaan saunomaan, 
uimaan tai kahvittelemaan. Voimme vuokrata 
Lainerantaa omiin juhliimme. Voimme yhdessä 
istua joululounaalle ja nauttia tuvan tunnelmasta. 

Yhdessä. Sehän on Suomen 100-vuotisjuhlankin 
teema: Yhdessä. Sitä me olemme tehneet jo 
vuodesta 2002. Tehdään jatkossakin. Tervetuloa 
Lainerantaan! 

Hallitus

Talvisauna aloittaa 30.9. -  saunamaksut nousevat 

Talvisaunan saunamaksu on nyt viisi euroa aikuisilta ja 2,50 euroa lapsilta. Saunamaksut olivat olleet samat 
vuosikausia. Rannan ja laiturin uudistamisen jälkeen oli aika nostaa saunamaksut samalle tasolle kuin 
muissakin avantouintipaikoissa on. Kausikortti on nyt 80 euroa. Uintikertoja on tulevalla kaudella vähintään 
28. Sauna lämpiää talkoilla. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan lämmittäjärinkiin, ota yhteyttä Jaana 
Joutseneen, puh. 040 718 3799. 

Varoja hankkimassa: Maritta Korpela, Minna Pohjola ja Maarit Hassi puhvetissa. 
Juhannuksena paloi Risto Salmen perinteinen kelluva kokko. 
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  Lainerannan kalenteri syksy 2017  
Talvisauna lauantaisin jo 30.9. alkaen kello 15 – 18. Poikkeuksina vain 
pyhäinpäivä 4.11.  ja aatonaatto 23.12., jolloin sauna ei lämpiä. 
 
Aikuisten saunamaksu on nyt viisi euroa, lasten 2,50 euroa. Koko kausi, 28 
kertaa, maksaa kausikortilla 80 euroa. Lauantaisin saunassa myydään 
kahvia, virvokkeita ja kahvileipää. Tervetuloa saunomaan ja uimaan! 
 

Tapahtumia  

30.9.  la Talviuinnin kausi alkaa. Sauna lämpiää kello 15 – 18. Pönttö päivässä nikkaroimme 48 
 linnunpönttöä. Valitse ja vie pönttö mukaasi! Linnut kiittävät keväällä. 

21.10. la Kylän aurauskeppitalkoot kello 9 alkaen. Ruokailu ja kahvi Lainerannassa kello 12 maissa. 
 Talkooväki pääsee saunaan maksutta. Ilmoittaudu etukäteen Risto Salmelle, 040 728 3455, tai 
 Jaana Joutsenelle, 040 718 3799. 

26.11. su Syyskokous Lainerannassa kello 16. Esityslistalla henkilövalinnat, ensi vuoden 
 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Juomme alkajaisiksi iltapäiväkahvit. Vieraaksi saamme 
 Lehtiläntieltä Tanja Salowin.   

3.12. su Kyläyhdistyksen ompeluseura on perinteisesti myynyt käsitöitä ja kransseja Hyvän Mielen 
 torilla. Sateessa, tuulessa ja paukkupakkasessa kello 12 - 16. Ehkä perinne vielä jatkuu? 

10.12. su Joulujuhla kello 12. Kaikille avoin joulujuhla. Yhteinen joululounas, pientä ohjelmaa 
 ja bingo. Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotamme tarkemmin lähempänä. 

30.12. la Vuoden toiseksi viimeisen päivän sauna lämpiää kello 15 – 18. Kyläyhdistys kiittää 
 menneestä vuodesta ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2018! 

 

   Yhteystiedot 

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

Jaana Joutsen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, 
Lainerannan tilavuokraus 

040 718 3799 

Maritta Korpela Varapuheenjohtaja 040 513 5878 
Minna Pohjola Hallituksen jäsen, sihteeri 040 701 7963 
Timo Nurmela Hallituksen jäsen 0400 124 019 
Risto Salmi Hallituksen jäsen 040 728 3455 
Olli Salomaa Hallituksen jäsen 0400 324 486 

 

   Tarkista tapahtumien tiedot kotisivuiltamme tai  
   Facebookista: 
  
   www.laineranta.fi tai www.facebook.com/Laineranta 

Istutimme 10.6.2017 Lainerantaan 
Tulevaisuuden kuusen. 

http://www.laineranta.fi/�
http://www.facebook.com/Laineranta�

