
Mistä tietoja toiminnasta? Kotisivuilta  
www.laineranta.fi  tai Facebook-sivulta 
Laineranta tai ilmoitustauluilta. Muutokset 
mahdollisia – koronasta tai muista syistä. 
Lisätietoja ja tilavaraukset: Jaana Joutsen, puh. 
040 718 3799. 

 

 

 

Kesä ja korona 

Se alkoi perjantaina 13. maaliskuuta. Päätimme 
perua lauantain talvisaunan. Pian sen jälkeen 
alkoi koronarajoitusten aika, ja peruimme 
kaiken kevään toiminnan.  

Nyt kesäkuussa toiminta palaa varovasti 
takaisin. Kevätkokous pidetään 13.6. klo 14. 
Juhannusjuhlaa emme järjestä, koska 50 hengen 
yleisötilaisuuksien rajoitus estää sen. Kesäsauna 
aloittaa perjantaina 26.6. kello 17. Otamme 
toiminnassa huomioon koronaohjeistukset.  

 

Kun talvisauna jäi kesken ja kesän toiminta on 
pienimuotoisempaa, korona kurottaa kouransa 
kyläyhdistyksen kassaan. Kulut juoksevat, mutta 
tuloja ei kerry.  

Miten sinä voisit tukea kyläyhdistystä? 
Esimerkiksi maksamalla jäsenmaksun tai 
vuokraamalla Lainerannan. Tule kesällä 
kesäsaunaan. Jokainen euro on tervetullut, oli se 
sitten kesäsaunan saunamaksu tai kupponen 
kahvia! 

Tervetuloa Lainerantaan! 

 Jaana, Maritta, Minna, Olli, Risto ja Timo

Lainerannan kalenteri kesä 2020 

 13.6. la Kevätkokous kello 14 alkaen. Kahvitarjoilu. Juhani Suni Salometsästä saapuu 
 vieraaksemme. Esityslistalle 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.  
 26.6. alkaen joka perjantai 7.8. saakka kesäsauna. 
 Sauna on lämmitetty kello 17 – 20. Pyydämme noudattamaan ohjeistuksia mm. 
 saunojien määrässä ja käsihuuhteen käytössä. Saunamaksut kaksi euroa aikuisilta ja 
 euron lapsilta (alle 12-vuotiaat). Tuvassa on myynnissä kahvia ja jäätelöä.  
2.8. su Retki Äijämäelle. Tiesitkö, että Äijämäellä on aikoinaan sijainnut kolmiomittaustorni? 
 Lähtö kello 10 Kiskontien ja Lammijärventien risteyksestä, mihin voi pysäköidä auton. 
 Tarjoamme kahvit ja makkarat. Säävaraus. Lisätietoa Jaanalta.  
7.8. pe Kylän saunailta kello 17 alkaen. Tervetuloa saunomaan, pelaamaan ja syömään! 
 Ilmoittautumiset tekstarilla Jaanalle. 
 
Tue kyläyhdistystä  

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

Tarkista kuitenkin, ettet ole maksanut 
jäsenmaksua tai venemaksua jo 
alkuvuodesta, jolloin jaoimme kyläkirjeen 
kyläläisten postilaatikoihin!  

 

 

Vuokraa sauna omalle porukalle! 

Lämmitä sauna ja sauno pari tuntia oman 
porukan kanssa. Hinta 50 euroa.

 

  

 

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kesä 2020 

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

BIC OKOYFIHH
Eräpäivä 20.6.2020

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

http://www.laineranta.fi/�

