
 

 

 

 

Vaikeasta talvesta valoisaan kevääseen 

Kylätaloilla, jotka lämpiävät sähköllä, on ollut 
vaikea syksy ja talvi. Jotkut yhdistykset pohtivat 
jopa talojen myymistä, koska tulot eivät riitä 
sähkölaskujen maksamiseen ja muuhun 
toimintaan. Tilanne on todella ikävä. 

Lainerannan sähkölasku on sekin noussut: 
korkein kilowattihinta on ollut tähän mennessä 
44 senttiä. Hinta muuttuu kuukausittain – ainoa 
hyvä puoli siinä on se, että hinnan pitäisi jossain 
vaiheessa laskeakin! 

Onneksi me lämmitämme tupaa ja saunaa 
puilla! Lisäksi tupaan asennettiin kesällä 
ilmalämpöpumppu. 

Me pärjäämme kyllä, kun nuukasti eletään. 

Emme kuitenkaan tingi saunarojektista. Sauna 
uusitaan keväällä. Sitä varten olemme keränneet 
varoja ihan luvan kanssa. Tähän mennessä 
varoja on lahjoitettu 2170 euroa. Kiitämme 
lämpimästi teitä, hyvät lahjoittajat! Ja vielä 
ehtii: lahjoittaa voi aina 26.2. saakka. Katso 
ohjeet kirjeen kääntöpuolelta. 

Kaikkien toiveissa lienee valoisampi kevät, 
monessakin mielessä. Sitä kohti!  

Tervetuloa Lainerantaan saunomaan, 
kahvittelemaan ja mukaan tapahtumiin! 

PS. On aika maksaa jäsenmaksu! 

 

Lainerannan kalenteri kevät 2023 

Talvisauna lauantaisin kello 15–18 aina 29.4. asti. Myynnissä kahvia ja kahvileipää. Saunamaksut 
5 € aikuiset ja 2,5 € lapset. 

 
Su 19.2. Laskiaisbingo! Yleisön pyynnöstä bingoa kello 16 alkaen. Tuo sinä pikkupalkintoja 

mukanasi, itse tehtyjä, syötäviä tai muuta ihan pientä. Me tarjoamme kahvit. 
Tervetuloa! 

 
Su 12.3.  Pilkkikisat Lainerannassa kello 9 alkaen, jos jäät kestävät. Iltapäivällä kello 13 jälkeen 

myynnissä kahvia ja makkaraa. Seuraa tiedotustamme! 
 
Su 16.4.  Kevätkokous kello 16 alkaen. Kahvitarjoilu ja pieni kiinnostava esitys. Tarkemmin 

lähempänä. Kokouksen esityslistalla toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen. Tervetuloa! 
 
Tulossa myöhemmin keväällä: Kevätretkeä suunnitellaan… joko lähemmäs tai 
kauemmas! Olisiko sinulla toiveita tai ehdotuksia? Luontokohde tai jotain muuta? Ota 
yhteyttä Jaanaan, puh. 040 718 3799. 
 

Tuletko auttamaan? 
 

Teemme kyläyhdistyksessä kaiken talkoohengessä. Tulisitko auttamaan? Tarjolla olisi saunan 
lämmitystä, tuvan lämmitystä tai muuta pientä tehtävää. Ota yhteyttä: 040 718 3799. 
 

KÄÄNNÄ SIVU! 

 

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry  KYLÄKIRJE  Kevät 2023 



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

Osallistu saunarojektiin! 

Lahjoituksen saaja: 
Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry 

Saajan tilinumero: 
FI65 5152 0920 0126 50 

Saajan IBAN: 
OKOYFIHH 

Viitenumero: 
20226 

On aika maksaa jäsenmaksu! 

Jäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Samalla voit maksaa venepaikan. Jos osoitteesi tai sähköpostisi on 
muuttunut, voit ilmoittaa uudet tiedot viestikentässä. 

Maksun saaja Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry 

Tilinumero IBAN FI65 5152 0920 0126 50 

BIC OKOYFIHH 

Eräpäivä 19.2.2023 

Viesti Osoite/sähköposti/venepaikan nro 

Summa 10 € jäsen, 10 € venepaikka 

http://www.laineranta.fi/

