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

 

 

 

Kutsu saunaan ja retkille 

Millainen on suomalainen saunomiskulttuuri? 
Niin ainutlaatuinen, että sitä ehdotetaan 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. 
Yle on aloittanut Saunapäivä-kampanjan, joka 
kutsuu suomalaiset juhlimaan saunaa, 
kohtaamaan toisensa ja pitämään hauskaa. 

Sauna on kylän luontainen kohtaamispaikka, 
Yle kertoo. Sitähän se meilläkin on. Meillä on 
upea Naarjärvi ja kylän oma sauna. Olemme 
pyörittäneet talvi- ja kesäsaunaa nyt monen 
vuoden ajan. Varsinkin kesäsaunaan mahtuisi 
lauteille lisää väkeä.  

 

Kutsummekin kaikki kesäsaunaan ainakin 
kerran tänä kesänä. Valitse listasta sinulle 
sopiva perjantai ja kirjoita se kalenteriin!  

Toisen kutsun lähetämme luontoretkille. Meillä 
on hienoja luontokohteita kylillämme.  

Kesäkuun alussa sunnuntaina 2.6. tutkimme  
pehkusuon jäänteitä Nairassuolla. Tule mukaan 
seikkailuun! 

Tervetuloa Lainerantaan, 

Hallitus - Jaana, Maritta, Minna, Olli, Risto ja Timo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tue kyläyhdistystä 10 eurolla  

Tue kyläyhdistysta maksamalla 10 euron 
jäsenmaksu. Alla tiedot jäsenmaksun ja 
venepaikan maksua varten.  

Tarkista kuitenkin, ettet ole maksanut 
jäsenmaksua tai venemaksua jo 
alkuvuodesta, jolloin lähetimme kirjeen 
kyläläisille!  

Kirjoita viestikenttään nimesi, mahdollisesti 
osoitteesi (jos et asu kylillämme) tai 
sähköpostiosoitteesi  ja maksamasi venepaikan 
numero.  Sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 
lähetämme kyläkirjeen sähköpostilla. 

 

 

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kesä 2019 

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

BIC OKOYFIHH
Eräpäivä 30.6.2019

Viesti Osoite/ venepaikan nro
Summa 10 € jäsen, 10 € venepaikka

http://www.laineranta.fi/�


  Lainerannan kalenteri kesä 2019  
Kesäsauna lämpiää ensimmäisen kerran lauantaina 8.6. ja viimeisen 
kerran kylän saunaillassa 9.8. Saunamaksut ovat edelleen kaksi euroa 
aikuisilta ja lapsilta vain euron. Saunailtoina voi soudella kyläyhdistyksen 
veneellä. Rannassa on lapsille trampoliini, keinut ja jousikeinu. 
Grillikatoksessa voi paistaa makkaraa ja syödä omia eväitä. 
 

Tapahtumia 

  2.6. su Luontoretki Nairassuolle. Lähdemme tutkimaan pehkusuota Mustojantien 
 metsäautotieltä kello 10. Kumpparit jalkaan. Retken jälkeen kahvia ja makkaraa. 
 Ilmoittaudu Jaanalle, puh. 040 718 3799, niin saat tarkempia tietoja. 
  8.6. la Avoimet kylät – Kesäkauden avaus kello 15 –18. Sauna lämpiää. Puhvetissa 
 lettuja, makkaraa, kahvia ja kahvileipää.  
21.6. pe Juhannusaaton juhla kello 18 – 20. Haitarinsoittoa Samu-Markus Pyykkö. 
 Puhvetista kahvia ja makkaraa. Juhannusarpajaiset. Kokko noin kello 19. 
28.6. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta.  
  5.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
  6.7. la Kisko-päivä Kiskolan pihalla kello 12 – 15. Tule tapaamaan tuttuja kiskolaisia! 
 Lapsille järjestetään keppihevosten estekisat. 
12.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
19.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
26.7. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
  2.8. pe Kesäsauna lämpiää kello 17 – 20. Kahvia ja jätskiä tuvasta. 
  3.8. la Unisex-saunailta kello 18 alkaen. Yhdistämme miesten ja naisten saunaillat ja 

 järjestämme yhteisen saunaillan. Tätä on kysytty, ja nyt se toteutetaan. Mutta mitä on 
 ohjelmassa... se selvinnee myöhemmin. Saunaa, uintia ja syömistä varmasti. Tarjoilun 
järjestämiseksi ilmoittaudu rohkeasti Jaanalle, puh. 040 718 3799, viimeistään ma 29.7. 

  9.8. pe Kesän päätös ja kylän saunailta kello 17 - 20. Saunotaan, uidaan, syödään. Tule 
 mukaan, vaikka et saunokaan. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin. Tarjoilun 
 järjestämiseksi ilmoittaudu tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 3799, viimeistään ma 5.8. 
 18.8.su Luontoretki Äijä- ja Ämmämäelle. Lähtö Kiskontien metsätieltä kello 10. Vuosia 
 sitten kävimme täällä, nyt kierretään hieman erilainen lenkki. Pukeudu sään mukaan. 
 Retkellä kahvia ja makkaraa. Tarkempia tietoja lähempänä. 
   
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 
 

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