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KYLÄKIRJE

Syksy 2020

Mitä tapahtui kesällä...

...ja mitä tapahtuu syksyllä

Lainerannan kesä alkoi varovasti viivästyneellä
kevätkokouksella kesäkuun alussa. Juhannusjuhlat
jäivät väliin kokoontumisrajoitusten vuoksi. Eipä
olisi kokkoakaan poltettu, kun voimassa oli jo
toisena kesänä peräkkäin metsäpalovaroitus.

Korona pitää meitä varpaillaan, mutta aloitamme
silti talviuinnnin kauden lauantaina 3.10. Tulethan
terveenä saunaan! Käytä käsidesiä. Tuvassa
voimme pitää sopivaa etäisyyttä toisiimme, kun
istumme kahvilla.

Rakennuksen maalaamisesta oli puhuttu jo vuosia.
Kaipa se maali 15 vuodessa haalistuukin.
Talkooporukka pesi ensin seinät ja katot. Sen
jälkeen alkoi maalausurakka, jota tehtiin koronan
tuomassa rauhassa. Jotain hyvääkin siis. Nyt on
tupa, terassi ja puuvaja maalattu ja käsitelty
vimpan päälle! Tulkaapa ihailemaan.

Sieniretki, talviuinti, syyskokous ja joulujuhla.
Siinäpä syksyn tapahtumat. Tule mukaan
mahdollisuuksiesi mukaan!

Kesäsauna tarjosi perjantaisin yleisen
saunavuoron. Palkkasimme kylän oman nuoren
saunaa lämmittämään ja siivoamaan. Siitä oli
suuri apu toiminnassamme!
Elokuun alussa teimme retken Äijämäelle. Se
todisti jälleen kerran, miten upea luonto meitä
ympäröi. Suot ja kallioiset mäet ovat kiinnostavia
kohteita. Äijämäellä on oma tarinansa, koska
siellä on sijainnut kolmiomittaustorni. Ja
uskoisitko, että Äijämäeltä näkee Märynummen
tuulivoimalat? Sinne on linnuntietä melkein 25
kilometriä. Jos jotakuta vielä kiinnostaisi käydä
Äijämäellä, Nimettomällä mäellä tai
Ämmämäellä, järjestäisimme ilomielin uuden
retken syksyn aikana.
Kesän päätös oli kyläsauna perjantaina 7.8.
Makkarat ja letut maistuivat ja sääkin oli mitä
mallikelpoisin. Se kesästä.

Lokakuun puolivälissä lyömme perinteisesti
aurauskepit kylän teille. Vapaaehtoisia on jo,
mutta eipä lisäkään haittaisi. Risto Salmi ottaa
mielellään uusia vapaaehtoisia töihin.
Lopuksi kiitokset vielä teille, jotka kesällä kävitte
Lainerannassa ja toitte kyläyhdistykseen kassaan
saunamaksuja tai vuokrasitte tupaa. Keväällä
yhdistyksen kassa näytti hiipuvan kovin pieneksi,
mutta kesä paransi tilannetta yllättävän hyvin.
Keräämme varoja pienistä puroista. Kaikki kerätty
palautuu takaisin erilaisiin tapahtumiin ja
rakennusten ylläpitoon – kuten maalausurakkaan.
Tervetuloa Lainerantaan!
Toivoo hallitus

Lainerannan kalenteri syksy 2020
Talvisauna aloittaa lauantaina 3.10. ja lämpiää
arkilauantaisin kello 15 – 18. Pyhäinpäivänä 31.10. ja
Tapaninpäivänä 26.12. sauna on kiinni. Aikuisten
saunamaksu on edelleen viisi euroa ja lasten alle 12 vuotta
2,5 euroa. Koko kausi huhtikuun loppuun asti maksaa
kausikortilla 80 euroa. Lauantaisin tuvassa myydään
kahvia, virvokkeita ja kahvileipää. Tervetuloa saunomaan
ja uimaan!
Tapahtumia
27.9. su

Sieniretki Karhumäen perukoille. Lähtö Yhdystien ja Karhumäelle johtavan metsäautotien
risteyksestä, Yhdystie 303, kello 10. Ota sienikirjasi mukaan. Tunnistetaan sieniä yhdessä.
Säänmukainen varustus. Jos sataa kaatamalla, emme lähde sienimetsään. Tauolla kyläyhdistys
tarjoaa kahvit ja makkarat. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Jaana 040 718 3799.

3.10. la

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

22.11. su

Syyskokous Lainerannassa kello 16. Esityslistalla ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Juomme alkajaisiksi iltapäiväkahvit. Ja aina olemme saaneet kiinnostavan vieraan
puhumaan ennen kokousta – niin nytkin. Tarkemmin tästä lähempänä.

13.12. su

Joulujuhla kello 12. Kaikille avoin joulujuhla perinteiseen tapaan. Yhteinen joululounas,
pientä ohjelmaa ja totta kai bingo. Luvassa suussasulavia palkintoja, mutta ota omista
kaapeistasikin jotain kivaa pikkutavaraa palkinnoiksi. Ilmoittautumisesta tiedotamme
tarkemmin lähempänä. Jos haluat osallistua joulujuhlan valmisteluun ruokaa laittamalla tai
muutoin, ota yhteyttä Jaanaan, 040 718 3799.

19.12. la

Vuoden viimeinen talvisauna lämpiää kello 15 – 18. Kyläyhdistys kiittää menneestä vuodesta
ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2021!
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Lainerannan tilavuokraus
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen, sihteeri
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
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Tarkista tapahtumien tiedot kotisivuiltamme www.laineranta.fi tai Facebookista!

