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            ÄITSAAREN KYLÄT RY KYLÄTIEDOTE  2015 
 
 
 
 
 
JÄSENMAKSU 
 
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 on 7,00 €/henkilö tai vaihtoehtoisesti ns. 
perhejäsenmaksu 20,00 €/perhe. Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun yhdistyksen pankkitilille 
FI34 5402 1520 0120 15. Ilmoita viestitietona jäsenen/perheen nimi ja osoite (tilisiirtolomake alla). 
 
KOTISIVUT 
 
Kyläyhdistys ylläpitää kotisivuja mitkä löytyvät osoitteesta kylat.ekarjala.fi/aitsaari, käykää 
tutustumassa! Sivuilla pyritään ilmoittamaan kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja 
sinne päivitetään tietoja ja kuvia menneistä tapahtumista.   
 
KYLIEN VÄLINEN KÄVELYKILPAILU 
 
Alkuvaikeuksien jälkeen kylien välinen kävelykisakin on saatu käyntiin. Kilpailuaika 
on tänä vuonna 1.6. – 30.9.2015. Säännöt ovat tutut ja merkkauspisteet samoissa paikoissa kuin 
aikaisempinakin vuosina. Suorituksista voi pitää myös omaa kirjaa ja ilmoittaa ne kuukausittain 
kuntokonsultti Eeva Haakanalle.  
 
KYLÄTUVAN KÄYTTÖ 

 
Kylätupa on toistaiseksi kyläläisten käytössä ja kaikki kylätuvan varaukset pitää ehdottomasti 

ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle. On tärkeää, että kaikki kylätuvalla käynnit merkitään 
eteisen seinällä olevaan vihkoon koska kunta seuraa kylätuvan käyttöastetta. Kylätuvan 
järjestyssäännöt löytyvät ilmoitustaululta ja kaikkien kylätuvan käyttäjien pitää noudattaa niitä.   
 
ONKIKISAT 
 
Kyläyhdistyksen mato-onkikisat on tarkoitus järjestää Härskiänsaaren patotiellä perjantaina  
14.8. klo 18 alkaen. Seuraa ilmoittelua Uutisvuoksessa. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
       
 Saajan FI34 5402 1520 0120 15 TILISIIRTO   

 tilinumero OKOYFIHH     

       
 Saaja Äitsaaren Kylät Ry Jäsenmaksu 2015   

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

 Allekirjoitus    ________________________________________ Viite- Ei viitettä   
   numero    
   Erä-  Euro  
 Tililtä nro  päivä    
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KYLÄILTA  
 
Ei kesää ilman kyläiltaa! Tämän vuoden kyläilta alueen vakituisille ja kesäasukkaille järjestetään 
Suikkalan lavalla lauantaina 1.8. klo 18.30 alkaen. Illan ohjelmaa suunnitellaan kuumeisesti ja jo 
vakiintuneen puuhastelun lisäksi mukaan on tarkoitus saada myös jotain uutta. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja illan aikana järjestetään arpajaiset. Kyläyhdistyksen kahviosta voi ostaa mm. kahvia, 
lettuja ja makkaraa ja Suikkalan terassi palvelee koko illan.  
 
ÄITSAARI-KIERROS 
 
Äitsaari-kierros järjestetään sunnuntaina 19.7. klo 12-17. Jos haluat osallistua kierrokselle, 
voit ilmoittautua Sirpa Monnolle 5.7. mennessä. Sekä Kylätupa että Hännilän seuratalo 
ovat mukana kierroksella joten et tarvitse välttämättä tilakohdetta päästäksesi mukaan vaan 
voit pystyttää pisteesi myös näihin kohteisiin.  
 
HOTELLIMATKA TALLINNAAN 
 
Perinteistä hotellimatkaa on kyselty paljon ja näillä näkymin se tullaan järjestämään syksyllä. 
Ajankohtaa ei ole vielä päätetty mutta seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Uutisvuoksen seurapalstalla. 
Palaute viime vuoden reissusta oli sen verran positiivista että todennäköisesti retki tullaan 
järjestämään myös tänä vuonna siten että perillä Tallinnassa ollaan kaksi yötä. 
 
ASTIASTO 
 
Kyläyhdistyksellä on astiasto mikä on vuokrattavissa korvausta vastaan. Astiasto käsittää ruoka- ja 
kahviastiat jopa 150 hengelle. Lisäksi vuokrattavissa on n. 90 kpl kuohuviinilaseja, joitakin liinoja 
sekä tarjoiluastioita. Astiastoon liittyvissä kysymyksissä ja varauksissa voi kääntyä Anja 
Kortelaisen puoleen. Myös kylätuvan pöytiä ja tuoleja voi lainata, näitä koskeviin tiedusteluihin 
vastaa puheenjohtaja Sirpa Monto. 
 
 
 
  
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Seuraa kyläyhdistyksen ilmoittelua kotisivuilla ja Uutisvuoksen seurapalstalla! 
                                                                                                   


