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Kutsu kesän avaukseen 

Avaamme kesän lauantaina 9.6. Tervetuloa 
Lainerantaan saunomaan ja uimaan!  

Sauna lämpiää kesällä kahdeksan kertaa meille 
kaikille kyläläisille ja muille vieraille. 
Mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen 
puhtaassa Naarjärvessä olivat syy, miksi 
kyläyhdistys vuonna 2002 perustettiin. Järvi ja 
luonto ovat kyliemme parhaat puolet, ja 
Lainerannassa pääsemme niistä kaikki 
nauttimaan.  

Mitä aktiivisemmin toimimme Lainerannassa, 
sitä enemmän saamme tukea vaikkapa 
kaupungilta. Jälleen tänä vuonna saamme tuhat 
euroa tukea kaupungilta. Sen saamme vain 
toimimalla vireästi.  

Tänä kesänä menemme myös luontoon, lähelle. 
Kesällä järjestämme kaksi luontoretkeä.  

Nähdään rannassa! 

Hallitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tule jäseneksi  

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 20255. Näin 
säästämme pankkikuluissa.  

Etsimme edelleen veneiden omistajia.  

Onko sinulla vene rannassa, mutta et ole 
ilmoittanut siitä meille? Ota yhteyttä Jaana 
Joutseneen, puh. 040 718 3799. 

Jäät lähtivät keväällä vasta 21.4. 

 

 

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kesä 2018 



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

  Lainerannan kalenteri kesä 2018  
Kesäsauna lämpiää tänäkin kesänä. Ensimmäisen kerran lauantaina 9.6. 
ja viimeisen kerran kylän saunaillassa 10.8. Saunamaksut ovat edelleen 
kaksi ja yksi euroa. Saunailtoina saa soudella kyläyhdistyksen veneellä. 
Rantaan ilmestyy alkukesästä lahjoituksena saatu trampoliini. 
 
Itsenäisyyden kuusi on selvinnyt ensimmäisestä talvestaan. 
  

Tapahtumia 

  9.6. la Avoimet kylät – Kesäkauden avaus kello 15 –18. Sauna lämpiää. Puhvetissa 
 lettuja, makkaraa, kahvia ja kahvileipää.  
22.6. pe Juhannusaaton juhla kello 18 – 20. Lipunnosto, kokko noin kello 19. Puhvetista 
 kahvia ja makkaraa. Pihapelejä. Juhannusarpoja myydään. 
29.6. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. Soutelua. 
30.6. la Miesten kyläilta kello 18 alkaen. Perinteisellä tyylillä saunomista ja syömistä. 
 Ilmoittaudu perinteisen erinomaista ruokailua varten tekstarilla Jaanalle,  
 puh. 040 718 3799, viimeistään ma 25.6. 
  6.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
  7.7. la Kisko-päivä Kiskolan pihalla kello 12 – 15. Kyläyhdistys mukana.  
 Tule tapaamaan tuttuja kiskolaisia! Lapsille järjestetään keppihevosten estekisat. 
13.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
20.7. pe Luontoretki ennen kesäsaunaa. Lähtö kello 15 rannasta. Kohteena Tanelinmäki. 
 Tarkemmin lähempänä. Säävaraus. Retken jälkeen saunaan: 
 Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
27.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
  3.8. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
10.8. 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, viimeistään ma 6.8. 
18.8. la Naisten kyläilta ja sauna klo 18 alkaen. Olisiko ehdotuksia illan teemaksi – palaamme 
 tähän lähempänä. Ilmoittaudu tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 3799, viimeistään ma 
 13.8.  
25.8.la Luontoretki Pitkäniemen torpan suojelumetsään. Lähtö rannasta kello 10. 
 Kumisaappaat jalkaan. Säävaraus. Retken jälkeen makkaraa grillikatoksessa. 
   
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! 
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