
 

 

 

Muistoja vuodelta 2018 

Vuoden lopulta jäi mieleen mukavia muistoja. 
Listataan vaikkapa vain marras-joulukuu.  
 
Ensin tarjosimme aurauskeppitalkoolaisille 
keittoa. Syyskokouksessa saimme tutustua 
Evondosin lääkeannostelurobottiin. Teimme 
pikkujouluretken Fiskarsiin. Matkalla 
vierailimme Kärkelän vaunumuseossa. 
Joulujuhlan ruoat valmistimme taas itse, tällä 
kertaa karjalanpaistia. Pelasimme bingoa 
innokkaasti. 
 
Järjestimme viime vuonna joka kuukausi 
jonkinlaista toimintaa Lainerannassa. 
Samaa aiomme jatkaa tänä vuonna. 
  

Tulossa keväällä 2019 
 
Talviuinti jatkuu lauantaisin kello 15 – 18. 
Tavoitteenamme on keskimäärin 20 uimaria läpi 
kauden. Kiitämme jo etukäteen jokaista uimaria! 
Saunamaksut ovat kyläyhdistyksen talouden 
tukijalka. Kiitokset myös talkoolämmittäjille! 
 
Talviuinnin lisäksi järjestämme kyläillat 
miehille ja naisille. Ne ovat avoimia kaikille ja 
maksuttomia.  
 
Uuttakin kokeillaan: toukokuussa kutsumme 
kyläläiset kakkubrunssille. Olkoon ne 
äitienpäivän etkot Lainerannassa. 
 
Tervetuloa Lainerantaan!  

Tue kyläyhdistyksen toimintaa maksamalla jäsenmaksu 10 euroa 

Keräämme taas vuoden alussa jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on edelleen 10 euroa.  
Alla tiedot vuoden 2019 jäsenmaksuun.  
Käytä viitenumeroa, se säästää yhdistyksen pankkikuluja! 

Tili IBAN FI65 5152 0920 0126 50 
BIC OKOYFIHH 
Saaja Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry 
Summa 10 euroa 
Viite 20190 
Eräpäivä 28.2.2019 
 

Kyläkirjeen jakelu ja jäsentietojen 
muuttaminen 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä 
luetteloa jäsenistä. Keräämme jäsentiedot 
jäsenmaksuista tai jäsenten ilmoituksista. 
Jäsenluettelossa on jäsenen nimi, postisoite ja 
sähköpostiosoite, jos se on ilmoitettu.  

Jaamme kyläkirjeen Tieksmäen, Metolan ja 
Hongiston kylissä kaikkiin postilaatikoihin. 
Niille jäsenille, jotka ovat maksaneet 

jäsenmaksun ja joiden osoitetiedot meillä on, 
lähetämme kyläkirjeen postitse tai sähkö-
postitse. Kyläkirje on myös luettavissa 
kotisivuillamme www.laineranta.fi. 

Voit muuttaa osoitetietojasi tekstarilla 040 718 
3799 tai lomakkeella kotisivuilta 
(Yhdistyksemme/Jäsenmaksu).  
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Säilytä kalenteri. Seuraa kyläyhdistyksen ilmoitustauluja ja 
nettisivuja www.laineranta.fi  tai Facebook-sivua Laineranta  – 
muutokset ovat  mahdollisia. 

  Lainerannan kalenteri kevät 2019  

Talviuintia lauantaisin kello 15 – 18  aina huhtikuun loppuun 27.4. 
saakka. Aikuisten saunamaksu on 5 euroa, lasten 2,50 euroa. Jos et halua 
saunoa,  piipahda vain kahville ja kuulumisia vaihtamaan.  

Tapahtumia 

27.1. su Tiekokouksia. Kolmen tiekunnan, Yhdystien (klo 12), Luhdantien (klo 13.30) ja 
 Pommitien (klo 15) kokoukset Lainerannassa. Kahvitarjoilu. Tule vaikuttamaan kylän 
 tieasioihin! 
 
9.2. la Miesten saunailta kello 18 alkaen. Saunomista ja syömistä.  Ilmoittaudu heti tai 
 viimeistään maanantaina 4.2. tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 3799. 
 
16.3. la Viimeinen tilaisuus veikata jäiden lähtöä Naarjärvellä! Veikkauslappuja saa 
 lauantaisin saunasta ja yksi lappu maksaa kaksi euroa. Lämpöisiä tai lämmittäviä 
 palkintoja luvassa voittajille. 
 
17.3. su Pilkkikilpailut kello 9 alkaen. Iltapäivällä kello 14 maissa kahvia ja makkaraa 
 grillikatoksessa. Jää- ja säävaraus. 
 
23.3. la Naisten kyläilta kello 18 alkaen. Ensi saunomme ja uimme. Sen jälkeen iltapalaa ja 
 tölkkiaskartelua. Ilmoittaudu viimeistään ma18. 3. tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 
 3799. 
 
7.4. su Kevätkokous kello 16. Aloitetaan kahvilla ja vieraalla, joka selviää myöhemmin. 
 Esityslistalla viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen. 
 
27.4. la Talviuinnin kausi päättyy. Sauna on kuumana kello 15 – 18 ja tuvassa myynnissä on 
 kahvia. Tämän jälkeen sauna jää tauolle. Kesäkausi alkaa taas 8.6. Avoimilla Kylillä. 
 
5.5. su Kakkubrunssi. Tarjoamme äitienpäivän etkoina kello 11 alkaen brunssia 
 Lainerannassa. Ensi pientä suolaista ja marjaisa pirtelö, sitten kakkuja. Tervetuloa 
 kaikki kyläläiset ja erityisesti äidit! Kakkubrunssi on kevätkauden päätteeksi maksuton. 
 
Kevään ohjelmassa lisäksi luontoretki Nairassuolle. Sään ja kelin salliessa suuntaamme 
pehkusuolle Mustojantien perukoille, missä sammalkuivikeosuuskunta aikanaan nosti turvetta. 
Tutkailemme sopivaa viikonloppua joskus maalis-huhtikuun vaihteessa. Retkellä makkaraa ja kahvit. 
Seuraa tiedotusta!  

Tervetuloa Lainerantaan! 
 

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