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            ÄITSAAREN KYLÄT RY KYLÄTIEDOTE  2014 
 
 
 
 
 
JÄSENMAKSU 
 
Vuoden 2014 jäsenmaksu on 7,00 €/henkilö. Vaihtoehtoisesti voi maksaa ns. perhejäsenmaksun 
mikä on 20,00/perhe. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen pankkitilille FI34 5402 1520 0120 15. 
Ilmoita viestitietona jäsenen/perheen nimi ja osoite (tilisiirtolomake alla). 
 
KOTISIVUT 
 
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta kylat.ekarjala.fi/aitsaari, käykää tutustumassa! 
Sivuille päivitetään mm. kuvia kylän tapahtumista sekä pyritään ilmoittamaan myös tulevista 
tapahtumista.  
 
KYLIEN VÄLINEN KÄVELYKILPAILU 
 
Aikaisempien vuosien tapaan kylien välinen kävelykilpailu on käynnissä. Säännöt ovat 
tutut ja merkkauspisteet samoissa paikoissa kuin aikaisempinakin vuosina. Suorituksista voi pitää 
myös omaa kirjaa ja ilmoittaa ne kuukausittain kuntokonsultti Eeva Haakanalle. Kaikki joukolla 
kävelemään ja kartuttamaan kylän pistesaldoa! 
 
KYLÄTUVAN KÄYTTÖ 

 
Kylätupa on kaikkien kyläläisten käytössä ja kylätuvan varaukset pitää ehdottomasti ilmoittaa 

yhdistyksen puheenjohtajalle jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Tutustukaa kylätuvalla 
käydessänne päivitettyihin järjestyssääntöihin mitkä löytyvät kylätuvan eteisen ilmoitustaululta. 
Kylätuvan eteisen seinällä on myös vihko mihin kaikki kylätuvalla käynnit pitää ehdottomasti 
merkitä.  
 
ASTIASTO 
 
Kyläyhdistyksen astiasto on vuokrattavissa pientä korvausta vastaan. Astiastosta vastaa Anja 
Kortelainen. Myös kylätuvan pöytiä ja tuoleja voi tilanteen mukaan lainata.  
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 Saajan FI34 5402 1520 0120 15 TILISIIRTO   

 tilinumero OKOYFIHH     

       
 Saaja Äitsaaren Kylät Ry Jäsenmaksu 2014   

   7,00 € / henkilö 20,00 € / perhe  
 Maksaja      
       
   Nimi:    
   Osoite:    
       

 Allekirjoitus    ________________________________________ Viite- Ei viitettä   
   numero    
   Erä-  Euro  
 Tililtä nro  päivä    



                                                                                                                                                           2/2 
KYLÄILTA  
 
Tämän vuoden kyläilta alueen vakituisille ja kesäasukkaille järjestetään Suikkalan lavalla lauantaina 
12.7. klo 18.30 alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Illan ohjelma muotoutuu vähitellen ja 
kaikenlaista pientä on luvassa. Kyläyhdistyksen puffetista voi ostaa mm. kahvia, lettuja ja makkaraa 
ja Suikkalan terassi palvelee koko illan. Alkuillasta myydään arpoja illan kulujen kattamiseksi.  
 
ÄITSAARI-KIERROS 
 
Äitsaari-kierros järjestetään sunnuntaina 20.7. klo 12-17. Järjestäjien palaveri pidetään 
kylätuvalla maanantaina 23.6. klo 18.30. Tässä tilaisuudessa mm. numeroidaan kierroksen 
kohteet joten kaikkien kierrokselle osallistuvien pitää joko olla itse paikalla tai ilmoittaa 
osallistumisestaan Sirpa Monnolle. Kierroksen infotilaisuus lehdistölle pidetään tiistaina 
8.7. klo 13. Kylätupa ja Hännilän talo ovat kierroksen kohteita ja niihin voi halutessaan pystyttää 
omia myyntipisteitä.  
 
TAPAHTUMIA HÄNNILÄN TALOLLA 
 
Irti-teatteri esittää Hännilän talolla Äitsaari-kierroksen jälkeen klo 18.30 Pyykkärit-näytelmän. 
Sunnuntaina 27.7. klo 15.00 talolla esitetään Junnu Vainion musiikkiin perustuva musiikillinen 
näytelmä Yksinäinen Saarnipuu. 
 
ONKIKISAT 
 
Kyläyhdistyksen mato-onkikisat pidetään Härskiänsaaren patotiellä perjantaina  
15.8. klo 18 alkaen.  
 
HOTELLIMATKA TALLINNAAN 
 
Kyläyhdistyksen ja Rajun Äitsaaren osaston järjestämään Tallinnan matkaan on suunnitteilla pieniä 
muutoksia: tarkoitus on olla perillä Tallinnassa kaksi yötä. Alustavasti suunniteltu matkan 
ajankohta on 24. – 26.10. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Uutisvuoksen seurapalstalla. 
 
MUITA TAPAHTUMIA 
 
Talkooväelle järjestetään saunailta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Rajun Äitsaaren osasto 
täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja tämä tapahtuma yhdistetään syksyisiin hirvi-iltamiin Hännilän 
talolla. Päivämäärä selviää lähempänä tapahtumaa. Erätulet järjestetään joulun alla kylätuvan 
kentällä Savilahdella. Seuraa ilmoituksia kotisivuilla ja Uutisvuoksessa! 
 
  
YHTEYSTIETOJA: 
Puheenjohtaja Sirpa Monto 040-774 1389  
Sihteeri Ritva Varis  0500-756 846 
Kuntokonsultti Eeva Haakana 040-354 0740 
Astiastotiedustelut Anja Kortelainen 040-756 1387 
 
 

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!  
                                                                                                   


