Kyläpari tiedottaa
Kantosyrjä • Korkeakangas • Potoskavaara

Kevättalkoot 4.5.

Rantapirtin talkoissa on tarjolla
mukavaa ja monipuolista hyötyliikuntaa klo 9 alkaen.
Tänäkin vuonna hommat jakautuvat kolmeen osaan: pirtin siivoukseen, pihan haravointiin ja
polttopuu-urakkaan. Talkooväen
muonittamisesta vastaa Kyläpari.
Tule sinäkin ja ota omia työvälineita mukaan!

Alueemme yritysluettelo
Kyläparin alueella asuva yrittäjä:
tiedota ilmaiseksi yrityksesi palveluista Kyläparin kautta.
Kylillämme toimii runsaasti pienyrityksiä, joiden palvelutarjonta
ei välttämättä ole vakituisten eikä
varsinkaan kesäasukkaiden tiedossa.
Nyt on tarkoitus koota yritysluettelo,
joka julkaistaan Kyläparin nettisivuilla
ja kyliemme ilmoitustauluilla. Näin
autamme omalta osaltamme kysyntää
ja tarjontaa kohtaamaan ja tuomme
alueemme toimeliaisuutta esille.
Ilmoita yrityksesi nimi, toimiala ja
yhteystiedot Tupulle (050 3445441,
tupu.vuorinen@gmail.com).
Asiakas saattaa löytyä lähempää kuin
luuletkaan!

Numero 1/2019 • huhtikuu

Äitienpäivälounas 12.5.
Tänä vuonna saamme juhlistaa
äitienpäivää herkullisella lounaalla
Potoskan Rantapirtin tunnelmallisessa salissa!
Herkullinen noutopöytä odottaa
katettuna klo 12. Lounaan hinta on
20€/aikuinen, 10€/7–12 v, 6-vuotiaat ja nuoremmat maksutta. Kaikki
tarjottavat loihtii Kirsin Catering.
Ilmoitathan varauksesi 6.5. mennessä Kirsille: 040 372 6890. Ruokalistan voit katsoa nettisivuiltamme!

Kyläjuhla 31.8.
Kutsumme talkoolaisia ja uusia
asukkaita Rantapirtille kiitos- ja
tervetulojuhlaan elokuun viimeisenä lauantaina, joka on samalla
maakuntapäivä.
Tiedotamme ohjelmasta lisää,
kun suunnitelma tarkentuu.

Kalakilpailut

Osakaskuntien ja Kantosyrjän EräVeikkojen kalakisojen ajat eivät ole
vielä tiedossa. Seuraa ilmoittelua!

Puheenjohtajan porinat
Elokuussa tulee vuosi siitä kun kylämme valittiin Pohjois-Karjalan vuoden
2018 kyläksi. Tämä on tuonut kiinnostusta ja näkyvyyttä markkinointia
ajatellen kyläämme kohtaan ja vierailijoita on käynyt tutustumassa Kyläparin alueeseen ja Rantapirttiin. Tästä
kaikesta kuuluu kiitos talkoolaisille ja
kyläläisille, jotka olette olleet mukana
rakentamassa kyläyhteisöä.

polttopuutalkoissa sekä grillikatoksen
kunnostamisessa. Yleistä uimarantaakaan ei unohdeta.

Mainitsin jo ensimmäisessä puheenjohtajan porinassani, miten iloinen
olen kyläyhdistyksemme elinvoimaisuudesta ja siitä, miten monenlaisessa toiminnassa olemme mukana. Tällä
linjalla on hyvä jatkaa.

Tapahtumia on paljon tällekin vuodelle. Seuraa myös nettisivuja, niin
pysyt ajan tasalla siitä mitä milloinkin
on tarjolla. Anna palautetta, kehittämisideoita, ruusuja ja risuja. Lähde
liikkeelle, osallistu ja ole paikalla kun
tapahtuu. Suurin kiitos minkä aktiivitoimijat toivovat saavansa on sinun
läsnäolosi eri tapahtumissa.

Vapun jälkeen laitetaan taas talkoovoimin Rantapirttiä kuntoon tulevaa
kesää varten. Talkooapuja tarvitaan
pihan ja sisätilojen siistimisessä
tulevia äitienpäiväjuhlia varten,

Johtokunta 2019

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
Helena Könönen
050 5934888
Teija Pursiainen, vpj. 050 5460895
Pertti Sallinen		
040 5794930
Timo Saukkonen
0400 273078
Hannu Väistö		
0500 275235
Kirsi Väistö		
040 5651084
--------------------------------------------------

Kyläpari ry panostaa jatkossakin
toiminnan kehittämiseen. Seuraavaksi
suunnitelmissa on Rantapirtin lämpöremontti, jos saamme rahoitusasiat
kuntoon. Teatterialuettakin kehitetään yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.

Hyvää kesää! Terveisin Maarit

Kylä on asukkaidensa näköinen
Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin ja
tuo ideasi esille. Porukalla saamme
paljon aikaan!

Tiedotteen postilaatikkojakelun tarjosi

Metsäkomppania

Palvelemme rivakasti metsänhoitoon liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä
ilman välikäsiä oman kylän ammattilaisiin.
Tarmo Häkkinen 050 5277320
Jyri Vuorinen 050 3440135
Reijo Väistö 0500 187885
Tiedotetta kokoaa Tupu Vuorinen
050 3445441, tupu.vuorinen@gmail.com Seppo Väistö 0500 510767

Vuokraushinnat
Rantapirtti

100€ / alle 5 tuntia kestävä tilaisuus
200€ / vrk tai yli 5 tunnin tilaisuus
Sauna pirtin vuokr. yhteydessä 50€.
Viikonloppu (pe–su) 350€ (sis. saunan); poikkeuksena juhannus 450€.
Viikko 650€.

Jäsenille:

70€ / alle 5 tuntia kestävä tilaisuus
120€ / vrk tai yli 5 tunnin tilaisuus
Sauna tilaisuuden yhteydessä 30€.
Viikonloppu (pe–su) 220€ (sis. saunan); poikkeuksena juhannus 330€.
Viikko 600€.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksusi on tuki kyläyhteisöllemme. Henkilöjäsenmaksulla saat
jäsenedut henkilökohtaisesti. Perhejäsenmaksu kattaa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä
Kyläparin alueella asuvat tai maata/
kiinteistön omistavat henkilöt tai perheet. Kannattajajäsenyys on tarkoitettu yhteisöille ja muualla asuville.

Jäsenmaksut vuonna 2019:

Varsinainen jäsen:
- henkilöjäsen 15€/henkilö
- perhejäsen 25€/perhe
Kannattajajäsen:
Vuokrattavat astiat:
• Kahviastiasto 20€ / koko astiasto 50€ - henkilö tai perhe tai yhteisö 35€
(Rantapirtin vuokrauksen yhteydessä) Avantouimarit:
• Perkolaattorikeitin 20€
- Avantokausimaksu (30€) ja Kyläpa• Kotiin vuokrattava 50 henkilön
rin jäsenmaksu syksyllä ennen vuojuhla-astiasto: kahviastiasto 20€ / koko denvaihdetta. Satunnaisesti voi käydä
astiasto 50€ (jäsenille 40€).
uimassa 10 euron kertamaksulla.

Rantasauna & takkatupa
su–pe 70€ / vrk tai tilaisuus
pe–la 100€ / vrk tai tilaisuus
la–su 100€ / vrk tai tilaisuus
viikonloppu (pe–su) 200€
viikko (7vrk) 500€
Juhannus (pe–su) 250€

Jäsenille:

su–pe 40€ / vrk tai tilaisuus
pe–la 50€ / vrk tai tilaisuus
la–su 50€ / vrk tai tilaisuus
viikonloppu (pe–su) 100€
viikko (7 vrk) 250€
juhannus (pe–su) 150€
Varaukset: Kirsi Väistö 040 372 6890
(klo 15–21).

Saat huomattavan jäsenedun esim.
Rantapirtin ja saunan ja vuokrassa!

Näin maksat maksuja
Maksaminen helpottuu. Nyt ei enää
tarvitse kysyä viitenumeroa erikseen, vaan voit toimia näin:
• Kun maksat jäsenmaksua, käytä
viitenumeroa 10171.
• Kun maksat vuokria tai muita maksuja, saat laskun johon viitenumero
on merkitty.
Kyläpari ry:n tilin numero on
FI69 5153 0440 0818 46

Kuntosuunnistukset
Kyläparin alueella
Rasteja etsimällä löytää ihan uuden
näkökulman myös kotikulmien maisemiin. Maastoonlähtöajat ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin 16–18.30
ja lauantaisin klo 12–13.
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13.5.
3.6.
19.6.
24.6.
24.7.
14.9.
21.9.

Kankaanrinteet
Korkeakangas
Haapavaara
Haapavaara
Palojärvi
Palojärvi
Palojärvi

Katso lähtöpaikat ja muut lisätiedot:
keskikarjalanrasti.blogspot.com

Teatteri-Traktori:
Peter Pan
Kyläpari järjestää riemukkaan teatteri-illan lapsille ja aikuisille myllyteatterissa perjantaina 26.7. klo 18.
Teatteri-Traktori on pohjoiskarjalainen esiintyjäryhmä, jossa elää
teatterin, tanssin ja musiikin luova ilo.
Tervetuloa kokemaan uusi tulkinta
J.M. Barrien kirjoittamasta klassisesta
ja rakastetusta sadusta!
Lapset pääsevät esitykseen ilmaiseksi, aikuisilta lippu maksaa 5€.
Kyläparin kahvikioski palvelee illan
aikana.

Myllyteatterissa 2019

KESÄKEIKKA

Kyläparin myllyteatterissa nähdään
tänä kesänä uimaharjulaisen Liisa
Heiskasen kirjoittama komedia.
Ohjaaja Tarja Jänis ja teatteriporukka luovat lavasteisiin kuvitteellisen
Kuukkelin kylän, jossa aivan varmasti
sattuu ja tapahtuu.
Esityksiä on kymmenen:
ti
9.7.
klo 19
su
14.7. klo 17
ti
16.7. klo 19
su
21.7. klo 17
ti
23.7. klo 19
su
28.7. klo 17
ti
30.7. klo 19
su
4.8.
klo 17
ti
6.8.
klo 19
su
11.8. klo 15
Tiedustelut ja varaukset:
Myllyteatteri, 046 5914917
maija.kaalimaa@gmail.com
Ajo-ohje: Potoskavaarantie 47, Kitee.

Tule talkoolaiseksi!
Jos haluat auttaa esityspäivien sujumista, ota yhteyttä!
Lipunmyynti:
Helena Könönen, 050 5934888
Kahvitus:
Kirsi Väistö, 040 372 6890
Liikenteenohjaus:
Esko Juvonen, 050 5378124

Nettisivut osoitteessa www.kylapari.fi • Kyläpari löytyy myös Facebookista

