
Laturetki
Lauantaina 10.3. Kyläpari järjes-
tää yhdessä Järventauksen mart-
tojen kanssa hiihtoretken. Latua 
on Heinäjärvillä, Kantosyrjässä 
ja Tohmajärven Nikunvaarassa 
yhteensä noin 35 km, ja siitä voi 
valita sopivia osuuksia. 

Huoltopisteissä – Rantapirtillä, Rei-
jo Väistön ladolla ja Tohmajärven 
puolella Pitkäjärven päässä – jae-
taan maksutta kuumaa mehua klo 
10–14. Ellei halua kantaa mukana 
eväitä, huoltopisteistä voi ostaa 
voileipiä ja nuotiolla paistettavia 
makkaroita 1,5 eurolla.  

Rantapirtin saunassa ja avannossa 
voi virkistäytyä klo 12 alkaen. Jos 
hiihto ei innosta, voit myös pilkkiä 
Heinäjärvellä ja Pitkäjärvellä! 

Retki on maksuton eikä sille tarvit-
se ilmoittautua. Katso latukartta 
nettisivuiltamme ja tule mukaan 
ulkoilemaan! Reijo Väistön pellolla 
on latuja myös lapsille! 

Saunaremontti 
Avantouinti Rantapirtillä jatkuu per-
jantaisin vappuun saakka. Talviuinti-
kauden päätyttyä saunarakennusta 
remontoidaan. Kesän vuokrauskau-
della se on uudistuneena käytössä. 

Kalakokouksia 
Kantosyrjän ja Potoskan kalastus-
osakaskuntien kokous ke 21.3. klo 18 
Kyläparin saunatuvassa Rantapirtillä.

Kyläpari tiedottaa
Numero 1/2018 • maaliskuu

Kevättalkoot 
Rantapirtin keväisissä talkoissa tou-
hutaan lauantaina 12.5. klo 9 alkaen.  
Halot ja haravat saavat kyytiä, kun 
laitetaan porukalla Rantapirtti,  
sauna ja pihapiiri kesäkuntoon.   

Järjestysmieskurssi
Maaseudun sivistysliitto järjestää 
järjestysmieskurssin Tohmajärven 
virastotalolla 14., 15., 21., 22. ja 28.4. 
klo 8–16. Myllyteatterin liikenteen-
ohjauksesta kiinnostuneet, ilmoittau-
tukaapa maaliskuun aikana Maarit 
Juvoselle, 050 3541439!  

Pilkkikisa
Metsästysseurojen yhteislupa-
alueen sekä Kantosyrjän ja Potos-
kan kalastusosakaskuntien yhteiset 
kisat nykytellään Suurella Heinäjär-
vellä lauantaina 24.3. 
Tukikohtana on Rantapirtti, johon 
kokoonnutaan klo 9. Osallistumis-
maksu on 10 euroa, ja se sisältää 
makkaran ja kahvin. Tervetuloa!

Kantosyrjä • Korkeakangas • Potoskavaara



Puheenjohtajan porinat
Kun Kyläparin puheenjohtajuus 
siirtyi minulle, otin ison haasteen 
vastaan. Nyt on aika katsoa tulevai-
suuteen ja ja jatkaa kehittämistä. 
Tiedotteesta näet katsauksen siitä, 
mitä Kyläpari tarjoaa tänä vuonna. 

Vapun jälkeen rantasaunalla alkaa 
remontti. Saunan sisustus ja kuisti 
uusitaan ja tutkitaan takkatuvan kor-
jaustarpeet. Rantapirtin puolelle on 
suunnitteilla inva-WC.

Kyliemme elinvoimaisuus on minulle 
suuri ilo. Kyläpari toimii kyläläisten 
hyväksi ja myös työllistää. Kajo-kes-
kuksen kautta pestaamamme Mäke-
län Ville on hoitanut Rantapirtin ym-
päristöä niin mallikkaasti, että viime 
syksynä ei tarvittu järjestää talkoita 
lainkaan. Perinteiset kevättalkoot toki 

pidetään, kun Rantapirttiä laitetaan 
kesäkuntoon.

Teatterialueen kehittämistä ja markki-
nointia jatketaan edelleen. Tarja Jänik-
sen kesäksi 2018 kirjoittama komedia 
”Rakkautta ja trasselia” on niin nau-
ruhermoja kutkuttava, että suosittelen 
katsojia ottamaan tenat ja nenäliinat 
mukaan! 
Luepa tiedote ja seuraa uusittuja netti-
sivujamme. Anna palautetta ja kehit-
tämistoiveita. Lähde liikkeelle ja ole 
paikalla kun tapahtuu – näin vaikutat 
osaltasi kylän toimintaan. Suurin kiitos 
minkä aktiivitoimijat toivovat saavansa 
on sinun läsnäolosi eri tapahtumissa. 

Hyvää kevättä ja kesää! 
Terveisin Maarit

Johtokunta 2018
Maarit Juvonen, pj. 050 3541439 
Martti Eronen  0400 795902
Arja Havukainen 050 5445243 
Esko Juvonen  050 5378124 
Erkki Juvonen  0500 376635 
Tapio Kaalimaa  0500 156997
Teija Pursiainen, vpj. 050 5460895 
Pertti Sallinen  040 5794930 
Timo Saukkonen 0400 273078
------------------------------------------------ 
internet: www.kylapari.fi
Löydät Kyläparin myös facebookista
Tiedotetta kokoaa Tupu Vuorinen 
050 3445441, tupu.vuorinen@gmail.com

Suunnistamaan!
Keski-Karjalan Rasti järjestää kesällä 
2018 kuntosuunnistusta kylillämme 
kahdeksan kertaa. Näiden kartta- tai 
emit-maksusta Kyläparin jäsenet saa-
vat kahden euron jäsenedun.
2.5.  klo 16–18.30  Potoskavaara 
30.5.  klo 16–18.30  Korkeakangas 
11.6.  klo 16–18.30  Kankaanrinteet 
20.6.  klo 16–18.30  Potoskavaara 
27.6.  klo 16–18.30  Haapavaara 
18.7.  klo 16–18.30  Haapavaara 
1.8.  klo 16–18.30  Kankaanrinteet 
22.9.  klo 12–13        Korkeakangas
Kysy lisää Emmiltä: 050 573 2420 
emmi.kaalimaa@gmail.com 
keskikarjalanrasti.blogspot.fi



Vuokraushinnat
Rantapirtti
90€ / alle 5 tuntia kestävä tilaisuus
180€ / vrk tai yli 5 tunnin tilaisuus
Sauna pirtin vuokr. yhteydessä 50€. 
Viikonloppu (pe–su) 330€ (sis. sau-
nan); poikkeuksena juhannus 440€. 
Viikko 650€.

Jäsenille:
60€ / alle 5 tuntia kestävä tilaisuus
110€ / vrk tai yli 5 tunnin tilaisuus
Sauna tilaisuuden yhteydessä 30€.
Viikonloppu (pe–su) 220€ (sis. sau-
nan); poikkeuksena juhannus 330€. 
Viikko 580€.

Kahviastiasto 20€ 
Koko astiasto 50€

Rantasauna & takkatupa
su–pe 70€ / vrk / tilaisuus
pe–la  100€ / vrk / tilaisuus
la–su  100€ / vrk / tilaisuus 
viikonloppu (pe–su) 180€
viikko (7vrk) 450€ 
Juhannus (pe–su) 250€

Jäsenille:
su–pe 30€ / vrk / tilaisuus
pe–la 50€ / vrk / tilaisuus
la–su 50€ / vrk / tilaisuus 
viikonloppu (pe–su) 90€
viikko (7 vrk) 220€ 
juhannus (pe–su) 140€

Varaukset: 040 372 6890 klo 15–21.

Jäsenmaksut  
Jäsenmaksusi on tuki kyläyhteisöl-
lemme. Henkilöjäsenmaksulla saat 
jäsenedut henkilökohtaisesti. Perhe-
jäsenmaksu kattaa samassa taloudes-
sa asuvat perheenjäsenet.
Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä 
Kyläparin alueella asuvat tai maata/
kiinteistön omistavat henkilöt tai per-
heet. Kannattajajäsenyys on tarkoi-
tettu yhteisöille ja muulla asuville.

Jäsenmaksut vuonna 2018:
Varsinainen jäsen:
- henkilöjäsen 15€/henkilö
- perhejäsen 25€/perhe 
Kannattajajäsen:
- henkilö tai perhe tai yhteisö 35€
Avantouimarit:  
- Avantokausimaksu (25€) ja Kylä-
parin jäsenmaksu syksyllä ennen 
kauden alkua. Satunnaisesti voi käydä 
uimassa viiden euron kertamaksulla.

Hyödynnä jäsenetusi!
Jäsenetua saat mm. Rantapirtin ja 
saunan vuokrista, retkistä, suunnis-
tuskarttamaksusta ja myllyteatterin 
perushintaisesta pääsylipusta.

Kyläparin tili
Tilille FI69 5153 0440 0818 46 voit 
maksaa jäsenmaksut sekä saunan ja 
Rantapirtin vuokrat. Säästät Kyläparin 
pankkikuluja, kun kysyt viitenume-
ron: 040 372 6890 (klo 15–21)!

Tutustu uusittuihin nettisivuihimme ja seuraa uutisia facebookissa!
Tule mukaan tapahtumiin, anna palautetta ja keksi kehittämisideoita!



Uistelukisa  
Kantosyrjän kalastusosakaskunta  
järjestää uistelukisan Pienellä Heinä-
järvellä heinä–elokuun vaihteen tie-
noilla. Seuraa ilmoittelua ja osallistu! 

Rantaongintakisa 
Kantosyrjän Erä-Veikkojen järjestä-
mät hauskat koko perheen rantaon-
kikisat Pienellä Heinäjärvellä heinä-
kuussa. Seuraa ilmoittelua!

Myllyteatterissa 2018:
Rakkautta ja trasselia
Kyläparin myllyteatteri kantaesittää 
Tarja Jäniksen kirjoittaman ja ohjaa-
man komedian. 

Esityksiä on kaksitoista:  
ke  27.6.  klo 18    
su  1.7.  klo 15    
ti  3.7.  klo 18 
ke  4.7.  klo 19  
--------   TAUKO  -------- 
ke  18.7.  klo 19  
su  22.7.  klo 15  
ti  24.7.  klo 18  
ke  25.7.  klo 19  
su  29.7.  klo 15    
ti  31.7.  klo 18  
ke  1.8.  klo 18  
la  4.8.  klo 15  

Liput: 15€/13€ (eläkeläinen, työtön 
tai Kyläparin jäsen), alle 16-v 7€/6€.
Tiedustelut ja varaukset:  
Myllyteatteri,                 046 5914917 
Maarit Juvonen,            050 3541439
Kevään korvalla avautuu myös netti-
varausmahdollisuus – tästä tietoa 
keväämmällä.
______________________________ 

Talviteatteria Kiteesalissa:
Lehmänmaitoa ja 
mansikoita
Keski-Karjalan kansalaisopiston Talvi-
teatteri esittää Marita Kärkkäisen 
kirjoittamaa  komediaa, jonka ohjaa 
Tarja Jänis. Mukana on monta tuttua 
myllyteatterilaista!

Esityksiä on neljä:  
su  18.3.  klo 15    
pe   23.3.  klo 19    
la  24.3.  klo 18 
su  25.3.  klo 15  

Liput: 10€ 

Talkoolaisia tarvitaan
Teatteri palveluineen on kylätoimin-
tamme tärkeä tulonlähde. Liity mu-
kaan talkooporukkaan!

Lipunmyynti, kioski, kahvitus: 
Maarit Juvonen, 050 3541439 
Liikenteenohjaus:  
Esko Juvonen, 050 5378124 

Katso ajankohtaiset tiedot netistä • www.kylapari.fi

Kylän syystapahtuma  
Rantapirtille kokoonnutaan sunnun-
taina 16.9. klo 14. Iltapäivän aikana 
kiitellään talkoolaiset, palkitaan 
osaajat ja toivotetaan uudet asuk-
kaat tervetulleiksi!
Tapahtumasta ilmoitellaan tarkem-
min kesän jälkeen.  
 


