
 

 

 

Syyskokouksessa valittiin hallitus 
seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 

Jaana Joutsen jatkaa puheenjohtajana. Ollin 
tilalle hallitukseen valittiin Olli. Eli, kiitos Olli 
Salomaalle, ja tervetuloa hallitukseen Olli 
Turunen! Olli Turunen asuu Yhdystien varrella.  
 
Hallituksessa on nyt kaksi jäsentä Tieksmäeltä 
ja kaksi Metolasta. Kaksi jäsentä edustaa omalla 
tavallaan vapaa-ajan asukkaita, mutta 
molemmilla on juurensa ja sijansa Metolassa.  
 
Mutta missä on Hongisto? Voitte nukkua vielä 
kaksi vuotta, mutta sitten olisi aika herätä ja 
saada Hongistostakin edustus kyläyhdistykseen. 

Jääveikkaus, jälkiruokaviinejä ja 
karjalanpiirakoita 
 
Tulossa keväällä jotain vanhaa ja jotain uutta. 
Alkuvuodesta pääsee veikkaamaan jäiden lähtöä 
Naarjärvestä. Olemme toiveikkaita, että järvi 
vielä jäätyy kunnolla – onhan tulossa 
pilkkikisatkin maaliskuun puolivälissä! Naisten 
kyläillassa jatkuu viineihin tutustuminen, tällä 
kertaa maistelemme jälkiruokia ja niihin sopivia 
viinejä. Ruokateema jatkuu yhdellä Suomen 
kansallisruuista: aiomme opetella pulikoimaan 
ja rypyttämään karjalanpiirakoita. 
 
Tervetuloa mukaan!  
 

Hallitus 2018-2019 
 

 

Aika maksaa jäsenmaksu 10 euroa 

Alla tiedot vuoden 2018 jäsenmaksuun. Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita se meille 
www.laineranta.fi/yhdistyksemme/jasenmaksu kautta lomakkeella, tai tekstaa 040 718 3799.  

Käytä maksussa viitenumeroa 20187, se säästää yhdistyksen pankkikuluja. Kiitos etukäteen tuestasi 
kyläyhdistyksen toimintaan! 

Olemme etsineet veneiden omistajia, mutta huonolla menestyksellä. Veneitä on enemmän kuin 
saamme venepaikkamaksuja vuosittain. Jatkossa haluaisimme laskuttaa venepaikoista suoraan niiden 
vuokraajia. Ilmoita siis meille venepaikkasi numero ja omat yhteystietosi! Tekstaa 040 718 3799. 

     TULOSSA TAAS: 

 

 

 

Jaana Joutsen 
Tieksmäki 

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, 
Lainerannan tilavuokraus 

040 718 3799 

Maritta Korpela Metola Varapuheenjohtaja 040 513 5878 
Minna Pohjola Tieksmäki Hallituksen jäsen, sihteeri 040 701 7963 
Timo Nurmela Metola Hallituksen jäsen 0400 124 019 
Risto Salmi Metola Hallituksen jäsen 040 728 3455 
Olli Turunen Metola Hallituksen jäsen 040 517 5898 

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kevät 2018 

Maksun saaja Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry
Tilinumero IBAN FI65 5152 0920 0126 50

BIC OKOYFIHH
Eräpäivä 28.2.2018

Viitenumero 20187
Summa 10 € jäsen, 10 € venepaikka

http://www.laineranta.fi/yhdistyksemme/jasenmaksu�


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

  Lainerannan kalenteri kevät 2018  

Talviuintia lauantaisin kello 15 – 18  aina huhtikuun loppuun 28.4. 
saakka. Aikuisten saunamaksu on 5 euroa, lasten 2,50 euroa. Jos et halua 
saunoa,  piipahda vain kahville ja kuulumisia vaihtamaan.  

Tapahtumia 

28.1. su Tiekokouksia kello 12 – 17. Kolmen tiekunnan, Yhdystien, Luhdantien ja Pommitien 
 kokoukset Lainerannassa. Kahvitarjoilu. Tule vaikuttamaan kylän tieasioihin! 
 
9.2. pe Miesten kyläilta kello 18 alkaen. Saunomista ensin, sen jälkeen Urpo Rautiainen 
 kertoo lääketehtaasta. Ja tietysti ruokailu. Ilmoittaudu ti 6.2. mennessä tekstarilla 
 Jaanalle, puh. 040 718 3799. 
 
10.3. la Viimeinen tilaisuus veikata jäiden lähtöä Naarjärvellä! Veikkauslappuja saa 
 lauantaisin saunasta ja yksi lappu maksaa kaksi euroa. Joitain lasisia palkintoja tai 
 vaihtoehtoisesti käsitöitä luvassa voittajille.  
 
16.3. pe Naisten kyläillassa kello 18 alkaen tutustutaan  jälkiruokaviineihin jälkiruokien kera. 
 Ilmoittaudu viimeistään ke 14.3. tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 3799. 
 
18.3. su Pilkkikilpailut kello 9 alkaen. Iltapäivällä kello 14 maissa kahvia ja makkaraa 
 grillikatoksessa. Jää- ja säävaraus. 
 
8.4. su Kevätkokous kello 16. Aloitetaan kahvilla ja vieraalla, joka selviää myöhemmin. 
 Esityslistalla viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen. 
 
21.4. la Karjalanpiirakkatalkoot kello 10 alkaen. Haluaisitko opetella leipomaan 
 karjalanpiirakoita? Tule mukaan talkoisiin! Kiinnostuimme kyläyhdistyksessä 
 perinneruokien valmistamisesta. Ensimmäisenä vuorossa ovat karjalanpiirakat, jotka 
 ovat Suomen kansallisruokien listalla kolmantena. Kansallisruokahan on ruisleipä ja 
 toiseksi 2016 äänestyksessä tuli karjalanpaisti. Niihin palaamme myöhemmin. 
 Ilmoittaudu Jaanalle ti 17.4. mennessä, puh. 040 718 3799. 
  
Ennakkotietoja kesästä, kirjoita kalenteriin: 
 

 Kesäsauna lämpiää kymmenisen kertaa kesän aikana, ensimmäinen kesäsauna on 
 Avoimet Kylät –tapahtumassa lauantaina 9.6.  
 Juhannusaaton juhla perjantaina 22.6. kello 18 – 20. Sytytämme kokon noin kello 19.  

 
Tervetuloa Lainerantaan! 

 

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

 www.laineranta.fi   www.facebook.com/laineranta  
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