
 

 

 

Uudelle vuosikymmenelle 

2020-luku on alkanut. Onko siitä tulossa iloinen 
20-luku, kuten edellisen vuosisadan vastaavaa 
kymmenlukua luonnehdittiin? Vai onko 
edessämme ilottomampi vuosikymmen, jolloin 
emme usein näe pakkaslunta tai jäätynyttä 
järveä, kuten nyt tuntuu?  
 
Toivottavasti ei. Moniin asioihin voimme vielä 
vaikuttaa. Iloa voi etsiä vaikkapa Lainerannan 
lauteilta tai kahvipöydästä, missä voi vaihtaa 
ajatuksia muiden kanssa. Kyläyhdistys tarjoaa 
siihen runsaasti mahdollisuuksia kevään aikana. 
Tutki kevään tapahtumia kalenterista ja pistä 
päivämääriä omaan kalenteriisi. 
 
Tervetuloa Lainerantaan! 
 

Hallitus jatkaa 
 
Vanhat jatkakoon, todetaan monessa 
kokouksessa, jossa valitaan yhdistyksen 
hallituksen jäseniä. Näin kävi marraskuussa 
kyläyhdistyksessäkin. Mikä mukavinta, kaikki 
jäsenet suostuivat jatkamaan! Tässä hallituksen 
kokoonpano vuosiksi 2020 - 2021: 
 

Jaana Joutsen, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 
Maritta Korpela, varapuheenjohtaja 
Minna Pohjola, sihteeri 
 
Timo Nurmela, Risto Salmi ja Olli Turunen 
jatkavat hallituksen jäseninä. 
 
 
 

On aika kerätä kyläyhdistyksen jäsenmaksut 

Keräämme taas vuoden alussa jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Jäsenmaksulla tuet 
yhdistyksen toimintaa. Alla tiedot vuoden 2020 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 28163 
Eräpäivä 29.2.2020 

 

Bingoon! 

Muistellaan bingon sääntöjä helmikuussa sunnuntaina 2.2. Mitä olivatkaan isot kulmat ja 
pikkukulmat? Tärkeintähän ei ole voitto tai palkinnot, vaan reilu kilpailu – ja yhdessäolo.

  Muita tärppejä kevään tapahtumista: 

  - Miesten ja naisten perinteiset kyläillat 

  - Jääveikkaus! Ensin tietysti pitää jännittää, tuleeko jäätä lainkaan... 

  - Lähdemme retkelle pitkästä aikaa. Suuntana ehkäpä Somero  
suomaisema   toukokuussa vapun jälkeen.   

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kevät 2020 



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

  Lainerannan kalenteri kevät 2020  

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

Tapahtumia 

26.1. su Tiekokouksia. Kolmen tiekunnan, Yhdystien, Luhdantien ja Pommitien kokoukset 
 Lainerannassa. Kahvitarjoilu. Tiekunnat ovat lähettäneet kutsut tieosakkaille. Tule 
 vaikuttamaan kylän tieasioihin!  
 
2.2. su Bingoa ja iltapäiväkahvit kello 16 alkaen. Kokeillaanpa bingoa muulloinkin kuin 

jouluna! Tervetuloa pelaamaan ja juomaan samalla iltapäiväkahvit. Vetäjänä Jenna 
Vikman. Pieniä palkintoja  luvassa. Ja saa tuoda jotain pientä itsekin, jos sopivaa 
kaapeista löytyy.  

 
14.2. pe Miesten saunailta kello 18 alkaen ystävänpäivän merkeissä. Saunomista ja syömistä.  
 Ilmoittaudu heti tai viimeistään maanantaina 10.2. tekstarilla Jaanalle, puh. 040 718 
 3799. 
 
15.3. su Pilkkikilpailut kello 9 alkaen. Iltapäivällä kahvia ja makkaraa grillikatoksessa. Jää- ja 

säävaraus. 
 
21.3. la Jääveikkaus päättyy (jos järvi on jäätynytkään... ). Talvi tulee toivottavasti vielä 
 Naarjärvellekin ja voimme veikkailla taas kevään jäidenlähtöä. Veikkauslappuja saa 
 lauantaisin saunasta ja yksi lappu maksaa kaksi euroa. Lähimmäksi arvanneet 
 palkitaan. 
 
19.4. su Kevätkokous kello 16. Aloitetaan kahvilla. Vieraaksemme on lupautunut 
 Salometsästä Juhani Suni. Esityslistalla viime vuoden tilinpäätöksen ja 
 toimintakertomuksen hyväksyminen. 
 
25.4. la Talviuinnin kausi päättyy. Sauna on kuumana kello 15 – 18 ja tuvassa myynnissä on 
 kahvia. Tämän jälkeen sauna jää tauolle. Kesäkausi alkaa 13.6. Avoimilla Kylillä. 
 
2.5. la Varaa päivä kyläyhdistyksen kevätretkelle! Suuntana mahdollisesti Somero ja 

Torronsuo. Infoa lähempänä. 
 
22.5. pe Naisten kyläilta kello 18 alkaen. Liikutaan ennen saunaa ja iltapalaa. Ilmoittaudu 
 viimeistään ma 18.5. tekstarilla Jaanalle, 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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