Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry

Kuusi syytä tulla talvisaunaan
Talvisaunan lämmitys alkoi syksyllä 2006, kun
Laineranta oli valmistunut. Siitä lähtien olemme
lämmittäneet lokakuusta huhtikuuhun saunaa aina
lauantaisin.
Uintikertoja on ollut reilut 6500. Keskimäärin
lauteilla on istunut 16 – 20 saunojaa kolmen
tunnin aikana.
Saunojien määrä on ollut laskussa. Salon seudulla
on avantouinnista tarjontaa lähes joka päivälle.
Koska lämmitämme saunaa talkoilla, meille on
mahdollista vain lauantai-iltapäivän aukiolo.

KYLÄKIRJE

Syksy 2018

Sauna on palvelu, jota jokainen kyläläinen voi
käyttää. Kuten missä tahansa palvelussa, olkoon
vaikkapa paikallinen huoltoasema, kauppa tai
kahvila, jos asiakkaita ei ole, ei ole kohta
palveluakaan. Tässä viisi syytä tulla saunaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Voi aloittaa uuden harrastuksen.
Kohennat tutkitusti terveyttäsi.
Voit tutustua uusiin ihmisiin.
Voit istua lauteilla ihan hiljaakin.
Kuulet kylän uutiset kahvilla saunan
jälkeen.
6. Tuet kyläyhdistyksen toimintaa
saunamaksuilla.
Tervetuloa saunomaan ja uimaan!

Talvisauna aloittaa 6.10. ja lämpiää entiseen tapaan lauantaisin kello 15 - 18
Sauna lämpiää talkoilla. Jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan lämmittäjärinkiin,
ota yhteyttä Juhani Joutseneen, puh. 0400 535 322.
Yllä Nina Kaverisen ottama kopterikuva.
Vieressä kuva luontoretkeltä miilunpolttaja
Taneli Tanelinpojan mökin perustuksille
Tanelintien varrella.

Lainerannan kalenteri syksy 2018
Talvisauna aloittaa lauantaina 6.10. ja lämpiää kello 15 – 18.
Poikkeuksena vain pyhäinpäivä 3.11., jolloin sauna on kiinni. Aikuisten
saunamaksu on viisi euroa, lasten 2,50 euroa. Koko kausi, 28 kertaa,
maksaa kausikortilla 80 euroa. Lauantaisin tuvassa myydään kahvia,
virvokkeita ja kahvileipää. Tervetuloa saunomaan ja uimaan!

Tapahtumia
6.10. la

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

13.10. la

Luontoretki Karhumäelle ja Haikassuolle. Lähtö Lainerannasta kello 10. Kävelemme
metsäteitä pitkin. Pukeudu sään mukaan. Matkan varrella kyläyhdistys tarjoaa eväskahvit,
mutta voit ottaa omiakin eväsleipiä mukaan. Säävaraus: jos rakeita tai räntää, jätämme
retken väliin.

18.11. su

Syyskokous Lainerannassa kello 16. Esityslistalla ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Juomme alkajaisiksi iltapäiväkahvit. Ehkäpä saamme kokoukseen vieraankin?

24.11. la

Pikkujouluretki Fiskarsiin. Joulu lähestyy ja tulee Fiskarsiin juuri tuona lauantaina.
Varaa päivä kalenteriin! Retkellä vierailemme jossain kiinnostavassa kohteessa ja
syömme lounasta Kuparipajassa. Lähtö aamulla kello 10 ja paluu viimeistään kello 17.
Tarkempia tietoa ja retken hinta myöhemmin. Ilmoittaudu Jaanalle 040 718 3799.

9.12. 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.

29.12. la

Vuoden viimeinen talvisauna lämpiää kello 15 – 18. Kyläyhdistys kiittää menneestä vuodesta
ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Ota yhteyttä:
Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry, Laineranta, Pitkäniementie 119,
25460 Kisko
Jaana Joutsen
Maritta Korpela
Minna Pohjola
Timo Nurmela
Risto Salmi
Olli Turunen
Eiköhän sitä syksyn mittaan taas
paisteta grillikatoksessa makkaraa...
maistuu parhaalta ulkona!

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja,
Lainerannan tilavuokraus
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen, sihteeri
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

040 718 3799
040 513 5878
040 701 7963
0400 124 019
040 728 3455
040 517 898

Tarkista tapahtumien tiedot kotisivuiltamme tai
Facebookista:
www.laineranta.fi tai www.facebook.com/Laineranta

