
Rantapirtin joulu
Puurojuhla ja myyjäiset

Sunnuntaina 2.12. Kyläpari kutsuu 
Potoskavaaran Rantapirtille kaikil-
le avoimeen joulutapahtumaan! 

Ovet jouluiseen pirttiin avataan klo 
11 ja ovat auki klo 18 saakka, jos 
myyjäisissä tavaraa riittää. Kahvion 
puolella Kyläpari tarjoaa glögiä, 
kahvia, teetä ja pipareita. Herkul-
lista joulupuuroa on myynnissä 
200 ensimmäiselle kolmen euron 
annoshintaan klo 12–14. Sen jäl-
keen puuroa voi ostaa mukaan, jos 
sitä jää yli. 

Joulumyyjäisistä voit paitsi ostaa 
kotiinviemisiä, myös myydä teke-
miäsi käsitöitä, kauralyhteitä, 
kransseja, kortteja, leivonnaisia 
ynnä muuta jouluista. Varaa ilmai-
nen myyntipaikka 28.11. men-
nessä (Kirsi Väistö 040 372 6890 / 
Maarit Juvonen 050 354 1439).   

Joulupukkikin on lupautunut kii-
reistään huolimatta paikalle. Pukin 
kanssa yleisön suosiosta kilpailee 
Kiteen uusi kulttuuriohjaaja Mar-
kus Pulkkinen, joka saapuu esittäy-
tymään klo 11. Tule sinäkin katso-
maan, kummalla partaherralla on 
enemmän lahjoja!

Kyläpari tiedottaa
Numero 2/2018 • marraskuu

Vuoden kylä 2018 
Kyläparin nimeäminen maakunnan 
Vuoden kyläksi oli merkkitapaus, 
jonka takana on runsaasti talkoo-
tunteja ja aktiivisia vuosia. Nimitys 
julkistettiin Kyläkaiku-juhlassa 
Rantapirtillä 25.8. 

Koska samana päivänä Pohjois-
Karjalassa vietettiin historian en-
simmäistä maakuntapäivää, juhlati-
laisuuksiakin järjestettiin runsaasti. 
Siksi oli kunnia, että maakuntajohta-
ja vieraili juuri Rantapirtillä.

Avantouinti
Avantouimarit jatkavat harrastus-
taan Rantapirtin saunalla edelleen 
perjantaisin, vaikka keskiviikkoakin 
harkittiin. Niillä viikoilla kun perjan-
taille on vuokrauskysyntää, avanto-
uimarit siirtyvät keskiviikkoiltaan.  

Uimarit sopivat saunanlämmitys-
vuorot keskenään. Avantouintiin 
liittyvistä maksuista löydät tietoa 
tämän tiedotteen sisäaukeamalta.

Uintivuorot:
miehet  16.30—18.00
sekavuoro 18.00–19.30
naiset  19.30–21.00

Kantosyrjä • Korkeakangas • Potoskavaara



Puheenjohtajan porinat
Kuluva vuosi toi mukanaan monia 
hyviä asioita alueellemme. Ranta-
pirtin WC- ja saunaremontin myötä 
käyttöaste kasvoi. Kylään muutti uusia 
asukkaita, lapsia syntyi ja Kyläpari 
valittiin Vuoden kyläksi 2018.

Lainatakseni Pohjois-Karjalan Kylät 
ry:n tekstiä: ”Vuoden kylän valinnalla 
halutaan nostaa esiin kylien moni-
puolista toimintaa ja lisätä kylätoi-
minnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 
Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, 
tuloksellista kylätoimintaa ja saada 
hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta 
ja yhteistyöstä. Nykyisellään vuoden 
kylä on valittu Pohjois-Karjalassa 
vuodesta 2000. Maakunnan Vuoden 
2018 kylä on Kyläpari (Potoskavaara, 
Kantosyrjä, Korkeakangas) Kiteeltä.”

Vuoden kyläksi valinta on tuonut 
Kyläparille näkyvyyttä ja tehostanut 
Rantapirtin markkinointia. Yhteyden-
ottoja on tullut halukkuudesta tutus-
tua alueeseemme. Vaara-Karjalan 

Leader ry:n ihmisiä vierailikin jo 
Rantapirtillä lokakuussa.

Kuten syystapahtumajuhlassa mai-
nitsin, ilman talkoolaisia ei olisi ollut 
mahdollista tulla valituksi vuoden 
kyläksi. Suuret kiitokset Teille hyvät 
talkoolaiset.

Kyläparin seuraava projekti ja monen 
kyläläisen toive on saada Rantapirtti 
talvikäyttöön. Lämpöremontti vaatii 
aluksi rahoituksen hakemista. Toivo-
taan, että vuoden 2019 aikana projek-
ti toteutuisi.

Toivotan Teille kaikille oikein hyvää 
talven odotusta. Seuratkaa Kyläparin 
nettisivuilta ja kyselkää naapureilta, 
mitä alueella tapahtuu talven ja ke-
vään aikana. Ota rohkeasti yhteyttä ja 
muista, että johtokuntaankin kaiva-
taan aina uutta verta mukaan.

Ystävällisin terveisin 
Maarit Juvonen

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
Helena Könönen 050 5934888
Teija Pursiainen, vpj. 050 5460895 
Pertti Sallinen  040 5794930 
Timo Saukkonen 0400 273078
 

Vuokraa astiasto juhliisi!
Kyläpari ry on hankkinut 50 henkilön 
juhla-astiaston, jota voi vuokrata  
vaikkapa kotiin: Kahviastiasto 20€ / 
Koko astiasto 50€ (Kyläparin jäs. 40€). 
Muista myös sadan kupin perkolaat-
torikahvinkeitin, jonka vuokra on 20 €.
Tiedustelut: Kirsi Väistö 040 372 6890

-------------------------------------------------- 

Tiedotetta kokoaa Tupu Vuorinen 
050 3445441, tupu.vuorinen@gmail.com



Vuokraushinnat
Uudet hinnat 1.1.2019 alkaen. 

Rantapirtti
100€ / alle 5 tuntia kestävä tilaisuus
200€ / vrk tai yli 5 tunnin tilaisuus
Sauna pirtin vuokr. yhteydessä 50€. 
Viikonloppu (pe–su) 350€ (sis. sau-
nan); 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. sau-
nan); poikkeuksena juhannus 330€. 
Viikko 600€.

Rantapirtin juhla-astiastot: 
Kahviastiasto 20€ / Koko astiasto 50€
Perkolaattorikeitin 20€

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).

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 muualla asuville.

Jäsenmaksut vuonna 2019:
Varsinainen jäsen:
- henkilöjäsen 15€/henkilö
- perhejäsen 25€/perhe 
Kannattajajäsen:
- henkilö tai perhe tai yhteisö 35€
Avantouimarit:  
- Avantokausimaksu (25€) ja Kyläpa-
rin jäsenmaksu syksyllä ennen vuo-
denvaihdetta. 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. Helpotat Kyläpa-
rin kirjanpitoa, kun kysyt viitenume-
ron soittamalla tai tekstiviestillä:  
040 372 6890.

Tutustu nettisivuihimme www.kylapari.fi ja seuraa uutisia facebookissa!
Tule mukaan tapahtumiin, anna palautetta ja keksi kehittämisideoita!



Äitienpäivälounas  
Ensi keväänä ei tarvitse kampeutua 
äitienpäivälounaalle kotikylää kau-
emmas! Rantapirtillä järjestetään 
nimittäin äitienpäivänä 11.5. klo 12 
juhlalounas. 

Herkut valmistaa ja pöytävarauksia 
ottaa aikanaan vastaan Kirsi Väistö. 
Ruokalistasta, hinnasta ja ohjelmasta 
ilmoitellaan keväämmällä. 

Myllyteatterissa 2019:
Kesäkeikka
Teatterilaiset valmistelevat tulevaa 
kautta Keski-Karjalan kansalaisopiston 
ryhmässä. Kyläparin myllyteatterin la-
vasteissa nähdään kesällä 2019 uima-
harjulaisen Liisa Heiskasen kirjoittama 
komedia ”Kesäkeikka”. Ohjaajana 
toimii Tarja Jänis. 

Aikataulu on vasta alustava, joten 
tarkista esitysajat kesän korvalla!
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 
Ajo-ohje: Potoskavaarantie 47, Kitee. 

Talviteatteri kuntoilee
Keski-Karjalan kansalaisopiston Talvi-
teatterissa toimii useita Kyläparin 
myllyteatterin aktiiveja. Tarja Jäniksen 
ohjaama ryhmä työstää parhaillaan 
Markku Hattulan kirjoittamaa kome-
diaa ”Kuntohuumaa, kuumaa”. 

Kiteesalissa nähdään neljä esitystä:  
su 24.3. klo 16 
ti  26.3. klo 19 
su 31.3. klo 16 
to 4.4. klo 19

Kiteesali sijaitsee Kiteellä Sivistys-  
ja kulttuurikeskus Ilmarisessa (Koulu-
tie 3.

Tule talkoolaiseksi!
Jos haluat pienelläkin panoksella 
auttaa esityspäivien sujumista, niin 
ota yhteyttä!   

Lipunmyynti:
Helena Könönen, 050 5934888 
Kahvitus: 
Kirsi Väistö, 040 372 6890  
Liikenteenohjaus:  
Esko Juvonen, 050 5378124 

Katso ajankohtaiset tiedot netistä • www.kylapari.fi

Laturetki
Viimetalvinen laturetkipäivä Kylä-
parin ja Järventauksen maisemissa 
onnistui niin mukavasti, että jatkoa 
on luvassa. Asiasta ilmoitellaan 
kevätpuolella, kun jää- ja lumitilanne 
alkaa olla selvillä.  


