
                                                                                                                                                           

ÄITSAAREN KYLÄT RY  KYLÄTIEDOTE  2013 
 
 
JÄSENMAKSU 
 
Vuoden 2013 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 on julkaistu ja ne löytyvät osoitteesta kylat.ekarjala.fi/aitsaari, 
käykää tutustumassa! Kylän tulevista tapahtumista pyritään ilmoittamaan myös kotisivuilla. 
 
KYLIEN VÄLINEN KÄVELYKILPAILU 
 
Kävelykilpailu on ollut käynnissä jo hyvän aikaa. Säännöt ovat tutut ja merkkauspisteet samoissa 
paikoissa kuin aikaisempinakin vuosina. Suorituspisteeseen oikeuttaa siis 3 km:n tai puolen tunnin 
mittainen kuntoilusuoritus kävellen, hölkäten tai juosten. Suorituksista voi pitää myös omaa kirjaa 
ja ilmoittaa ne kuukausittain kuntokonsultti Eeva Haakanalle.  
 
KYLÄTUVAN KÄYTTÖ 

 
Viime vuosina kylätuvan käyttö on lisääntynyt ja satunnaisesti on tullut ikäviä yhteensattumia.  
Kaikki kylätuvan varaukset pitää ehdottomasti ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle jotta 

päällekkäisyyksiltä vältytään. Kuntosalilaitteiden käyttö ja ammunta eivät edellytä varausta mutta 
niistä ei saa olla häiriötä tilaisuuksien järjestäjille. Kylätuvan eteisen seinällä on vihko mihin kaikki 
kylätuvalla käynnit pitää merkitä.  
 
ASTIASTO 
 
Kyläyhdistyksen astiasto on edelleen vuokrattavissa pientä korvausta vastaan. Lisätietoja 
astiastosta ja vuokrahinnoista voi kysellä Anja Kortelaiselta. Myös kylätuvan pöytiä ja tuoleja voi 
tarvittaessa lainata.  
 

TALKOOVÄEN SAUNAILTA 
 
Saunailta talkooväelle järjestetään loppukesästä, aika ja paikka ovat vielä avoinna. Saunaillasta 
tiedotetaan lähempänä. 
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 Saajan FI34 5402 1520 0120 15 TILISIIRTO   

 tilinumero OKOYFIHH     

       
 Saaja Äitsaaren Kylät Ry Jäsenmaksu 2013   

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

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



                                                                                                                                                           
KYLÄILTA  
 
Kyläilta alueen vakituisille ja kesäasukkaille järjestetään Suikkalan lavalla lauantaina 13.7. 
alkaen klo 18.30. Illan ohjelma on tässä vaiheessa vielä hieman avoin mutta  kaikenlaista 
pientä on luvassa, mm. metsästysseuran suosittu luontopolku/tehtävärata. Paavo laulattaa 
terassilla, Sininen Haapavesi –hanke esittäytyy ja Toimentuvan Minna Nousiainen tuo 
kiertävän puotinsa lavalle. Kyläyhdistyksen puffetista voi ostaa mm. kahvia, lettuja ja makkaraa ja  
Suikkalan terassi palvelee koko illan. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja tilaisuudessa myydään arpoja 
illan kulujen kattamiseksi.  
 
ÄITSAARI-KIERROS 

 
Äitsaari-kierros järjestetään sunnuntaina 21.7. klo 12-17. Kierroksen infotilaisuus järjestäjille 
ja lehdistölle pidetään Kahvila Hertassa tiistaina 16.7. klo 13.  Kylätupa on yksi kierroksen 
kohteista ja sinne voi halutessaan pystyttää omia myyntipisteitä. Tulethan itse paikalle 
kertomaan tuotteistasi tai ilmoita tietosi Sirpa Monnolle viimeistään maanantaina 15.7. 

 
ONKIKISAT 
 
Kyläyhdistyksen mato-onkikisat pidetään Härskiänsaaren patotiellä perjantaina 2.8.  
klo 18 alkaen.  
 
HOTELLIMATKA TALLINNAAN 
 
Kyläyhdistys ja Rajun Äitsaaren osasto järjestävät hotellimatkan Tallinnaan syksyllä, 1.-2.11. Oma 

bussi lähtee Äitsaarelta ja järjestäjät osallistuvat matkan kustannuksiin. Seuraa ilmoittelua 
kotisivuilla ja Uutisvuoksen seurapalstalla. 
 
LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA 
 
Marraskuussa vietetään lauantai-iltaa Hännilän talolla hirvipeijaisten ja karaoketanssien merkeissä. 
Päivämäärä selviää lähempänä tapahtumaa. Myös erätulet joulun alla ovat tänä vuonna Hännilässä. 
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!  
                                                                                                   


