
 

 

 

Saunaan siitä! 
Sauna on syksyn perinteinen ohjelma. Tervetuloa 
lauteille lauantaisin kello 15 – 18! 

Olemme saunoneet syksystä 2005 alkaen. 
Olemme saaneet kehuja puukiukaasta, joka on 
joskus kovilla. Nyt meillä on jälleen uusi kiuas, jo 
kolmas vuorossa. Tulkaa testaamaan löylyt! 

Sauna lämmitetään talkoilla. Talvella se voikin 
olla kova homma, jos samalla pitää luoda lumia ja 
pitää laituri puhtaana ja avanto auki.  

Lämmittäjä tulee paikalle jo puolitoista tuntia 
aikaisemmin ja pistää tulet kiukaaseen. Puita saa 
lisätä vartin välein, jotta kiuas ehtii kuumaksi 
ennen kello kolmea. Lämpötilan on hyvä olla 
vähintään 80, mutta onpas mittari karannut joskus 
sadankin yli. Saunassa ei ole tarkoitus kilpailla 
löylyssä ja löylynheitossa, otetaan mieluummin 
rennosti. 

Jos osallistuminen lämmitystalkoisiin kiinnostaa, 
ota yhteyttä Juhani Joutseneen, 0400 535 322. 

Jotta yksikään viikonloppu ei jäisi ilman saunaa, 
tarjoamme Lainerannassa löylyjä myös 
perjantaina 1.11., jolloin vietämme ensimmäisen 
kerran koskaan Halloweenia. Tervetuloa 
veistämään kurpitsalyhtyjä saunan jälkeen! 

Nähdään lauteilla! 

Hallitus  

 

 

Muutama tieasia 
Luhdantiellä tapahtui syyskuussa ikävä 
nokkakolari. Mihin mahtoi olla kiire, kun kurvissa 
piti oikaista sisäkautta vaikka näkyvyyttä ei ollut 
lainkaan. Muistakaa varovaisuus kyläteillä! 
Mutkan takana edessä voi olla hevonen, koira, 
peura, pyöräilijä, puimuri tai iso traktori. 

Toinen tieasia: lokakuussa olisi taas kepitettävä 
tiet eli hakattava aurausmerkit kyläteille. 
Suunnitelmissa on syyslomaviikon 42 
viikonloppu. Vieläkö riittäisi talkoolaisia? Risto 
Salmi on aurauskeppimestari, mutta oppipoikia 
tarvitaan. Ota yhteyttä Ristoon! Kyläyhdistys 
järjestää mahdollisen yhteisruokailun, jos talkoot 
järjestetään yhtenä päivänä. 

Eipä muuta teistä. 

Tunnelmia kesästä 
Kesän huippuhetkiä olivat retket suolle 
sammalkuivikeosuuskunnan jo kaatuneita latoja 
katsomaan ja Ämmämäelle sekä Nimettömälle 
mäelle. Nairassuo ja sitä ympäröivät kalliomäet 
ovat upea luontokohde! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Syksy 2019 



  Lainerannan kalenteri syksy 2019  
Talvisauna aloittaa lauantaina 5.10. ja lämpiää kello 15 – 18. 
Poikkeuksena vain pyhäinpäivä 2.11., jolloin sauna on kiinni.  Aikuisten 
saunamaksu on viisi euroa, lasten 2,50 euroa. Koko kausi huhtikuun 
loppuun asti maksaa kausikortilla 80 euroa. Lauantaisin tuvassa myydään 
kahvia, virvokkeita ja kahvileipää. Tervetuloa saunomaan ja uimaan! 
 

Tapahtumia  

27.9. pe Rallikahvila! Mad-Croc SM-ralli Salo-Turku, EK 2 kaasuttelee kyläteillä Yhdystien, 
 Tieksmäentien ja Pommitien kautta Kiskontielle. Kyläyhdistys pitää puhvettia Lampolan 
 takapihalla. Myynnissä on makkaraa, hodareita ja kahvia. Tiet suljetaan 18 jälkeen ja EK 
 starttaa noin kello 20. Tervetuloa katsomaa rallia ja nauttimaa kuumaa syötävää pimeään 
 iltaan! 

5.10. la Talviuinnin kausi alkaa. Sauna lämpiää kello 15 – 18.  Kausikortit ostettavissa.  

1.11. pe Halloween hiipii Lainerantaan pyhäinpäivän aattona! Poikkeuksellisesti yleinen sauna ja 
 Halloweenin juhlintaa perjantaina kello 18 alkaen. Ensin saunaan kello 18 – sauna on lämmin 
 niin kauan kuin joku heittää puuta pesään. Synkkää tarjoilua ja kauheaa ohjelmaa noin kello 
 19.30 alkaen. Kurpitsalyhtyjen tekoa pimeään iltaan. Saa pukeutua mustaan! Ilmoittaudu 
 viimeistään maanantaina 28.10. Jaanalle, tekstaa 040 718 3799. Tervetuloa! 

24.11. su Syyskokous Lainerannassa kello 16. Esityslistalla puheenjohtajan ja hallituksen valinta, ensi 
 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Juomme alkajaisiksi iltapäiväkahvit. Ehkäpä 
 saamme kokoukseen vieraankin?  

8.12. su Joulujuhla kello 12. Kaikille avoin joulujuhla. Yhteinen joululounas, pientä ohjelmaa 
 ja bingo. Tutki kaapit ja kierrätä pikkutavaroita bingopalkinnoiksi! Ohjelmasta ja 
 ilmoittautumisesta tiedotamme tarkemmin lähempänä. 

28.12. la Vuoden viimeinen talvisauna lämpiää kello 15 – 18. Kyläyhdistys kiittää menneestä vuodesta 
 ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2020! 

   Ota yhteyttä: 

   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 Turunen Hallituksen jäsen 040 517 5898 

 

   Tarkista tapahtumien tiedot kotisivuiltamme   
   www.laineranta.fi tai Facebookista! 

Halloween  on pyhäinpäivän aattona 
lokakuun viimeisenä päivänä 
vietettävä juhla, joka on alkuaan 
kelttien talven alkamisen päivä. Silloin 
vainajien uskottiin liikkuvan. Nimi on 
lyhenne englannin sanoista ”All 
Hallows’ Eve” eli kaikkien pyhien 
aatto. Lähde: Wikipedia.  

http://www.laineranta.fi/�

