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Uusitaan sauna!

KYLÄKIRJE

Kesä 2022

Lainerannan saunassa on saunottu syksystä
2005 alkaen. Karkeasti voi arvioida, että saunaa
on lämmitetty vuosien mittaan reilut 650 kertaa
ja lauteilla on hikoiltu melkein 8000 kertaa.

Mitä toivomme jäseniltä, kyläläisiltä ja
Lainerannassa kävijöiltä? Maksakaa hyvillä
mielin kahvista ja saunasta, sillä kaikki kolikot
tulevat tarpeeseen ja yhteiseksi hyväksi.
Vuokratkaa tiloja ja saunaa. Maksakaa
jäsenmaksu.

Sauna kuluu! Uusitaan siis sauna! Se on
seuraava kunnostuskohteemme.

Jos haluatte auttaa kyläyhdistystä tässä
projektissa, otamme apusi avosylin vastaan!

Lauteet, paneelit, valaistus – kaikki on tarkoitus
uusia entistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi
löylyhuoneeksi. Ja milloin tämä tapahtuu? Sitten
kun tilillä on riittävästi rahaa projektiin,
toivottavasti jo ensi keväänä.

Ota yhteyttä tai tule Lainerantaan! Lauantaina
11.6. on ensimmäinen tapahtumamme.
Tervetuloa!
www.laineranta.fi ja Facebook

Lainerannan kalenteri kesä 2022
la 11.6.
su 12.6.

pe 24.6.
la 6.8.
pe 12.8.
la 27.8.

Avoimet kylät – kesän aloitus. Saunotaan kello 15–18. Saunamaksut 4/2 €. Pelataan
mölkkyä. Paistamme lettuja ja tarjoamme saunakahvit.
Retki Lehtikankareen tilalle Naarjärven rantaan. Lähtö kävellen kello 12.30
Mustojantieltä. Perillä tarjoamme kahvit ja tapaamme uuden isännän. Paluu
Kapulakerontien kautta. Käveltävä matka noin 3,5 km. Ilmoittaudu viimeistään
perjantaina 10.6., niin saat tarkemmat ohjeet!
Juhannusaaton juhla kello 18–20. Puhvetti. Kokko (säävaraus) noin kello 19.
Hedelmä-cocktail-makkara-tasting-saunailta. Saunomme kello 17 alkaen ja
syömme, ei paljasteta tästä vielä sen enempää. Ilmoittaudu viimeistään torstaina 4.8.
Kylän saunailta kello 17 alkaen. Tervetuloa saunomaan ja syömään! Ilmoittaudu
viimeistään keskiviikkona 10.8.
Elotulet kello 18–20. Kesän päättää Elotulet. Musiikkia ja puhvetti. Ohjelma tarkentuu.

Kesäsauna Perjantaisin kello 17–20 17.6. alkaen 5.8. saakka (ei kuitenkaan juhannuksena).
Myynnissä kahvia ja virvokkeita. Saunamaksut 4 € aikuiset ja 2 € lapset.
Tulossa iltaretki sopivaan kohteeseen Salossa heinäkuussa. Seuraa tiedotusta!
Kaikki ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jaana Joutsen, puh. 040 718 3799.

Oletko jo maksanut jäsenmaksun?
Jos et (tarkista ensin pankkitililtäsi), maksa jäsenmaksu 10 € ja mahdollinen venepaikka 10 € näin:
Saaja
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