
 TIEMASSAAREN KYLÄYHDISTYS RY     4.7.2022 

 

TIEDOTE ! 
 

Tiemassaaren monitoimitalo kyläläisille! 

 
Tiemassaaren kyläyhdistys ry osti Rantasalmen kunnalta Tiemassaarella sijaitsevan rivitalon 

monitoimitiloineen 23.7.2020. Kunnostustöitä on jatkettu ja rivitalo saa uuden ilmeen 

kylätapahtumassa La 30.7.2022 klo 12.00 alkaen. Kyläyhdistys ylläpitää yhteistä kokoontumistilaa 

ja varmistaa pohjoisella kylillä erilaisten yhdistyksien, kansalaisopiston kurssien ja kyläläisten 

toiminnan jatkumisen. Tule mukaan tapahtumiin ja kurssitoimintaan! 

 

Kyläyhdistys toivoo nyt kaikkien asukkaiden aktiivisuutta. Liity jäseneksi kyläyhdistykseen ja 

tule toimintaan mukaan!  Lisätietoa www.tiemasverkko.fi 

 

Liittymismaksu:  henkilöjäsen 20 euroa, perhejäsen 40 euroa, yritysjäsen 200 euroa 

 

Liittymismaksun voit suorittaa tilille OP Rantasalmi FI 92 5383 0420 0118 23 

Viitteeksi: sähköpostiosoite KIITOS KAIKILLE TUESTA! 

 

Rantasalmen OP-Rantajamit Pe 15.7.2022 klo 17.00-21.00! 
 
Rantasalmen osuuspankki järjestää Rantajamit 15.7.2022 Hotelli Rinssi Everstin rannassa 

kirkonkylällä. Luvassa musiikin lisäksi frisbeegolf- ja tikanheittokilpailua, makkaranpaistoa ja 

herkkupiste sekä muuta mukavaa. Tapahtumassa mukana useita yhteistyökumppaneita. 

 

Tule mukaan jammailemaan Huvivili ja kumppanien tahdissa ja laulamaan yhdessä iki-

ihania biisejä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

 

Rantakalalle Soidinluotoon La 16.7.2022 klo 14.00 alkaen! 
 
Pohjois-Haukiveden osakaskunta järjestää kaikille osakkaille rantakalan Kangaslammin 

Soidinluodolla 16.7.2022 klo 14.00 alkaen. Tapahtumaan voi ajaa myös omalla veneellä. Muista 

ottaa kiinnitysköysi mukaan. Tapahtuma on maksuton. Lisätietoa www.pohjois-haukivesi.fi.  

 

Osakaskunta järjestää venekyydin Rantasalmen Rykinniemen laivalaiturilta klo 13.30 ja paluukyyti 

tapahtuman jälkeen. Ilmoittaudu kyytiin 10.7.2022 mennessä osakaskunnan sihteerille Henna 

Majuri puh: 0400-513783 tai pohjoishaukivesi@gmail.com.  

 

Uusi Yöveden kesäkirjasto avataan Ma 11.7.2022. 
 
Tiemassaaren monitoimitalolle avataan uusi kesäkirjasto. Tarkoituksena on lainata ja palauttaa, sekä 

lahjoittaa kirjoja kyläläisten luettavaksi. Kirjasto on avoinna 24h ja voit käydä kurkkaamassa 

hyllystä valikoimaa lainattavaksi tai täyttää jo lukemallasi kirjalla. Toiminta on vapaaehtoista ja 

kirjat on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Kylätapahtumassa 30.7.2022 kirjaston esittely. 

 
Tervetuloa Tiemassaaren kyläyhdistyksen ry.n talkoisiin ja tapahtumiin! 

Tiemassaaren monitoimitalo: Voinsalmentie 1209, 58900 Rantasalmi. Toimintaa ja tapahtumia 

ympärivuoden. Sähköposti tiemassaarikylayhdistys@gmail.com Hyvää kesää kaikille! 
www.tiemasverkko.fi ‣‣ 
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Kesätapahtuma ja Kirpputori monitoimitalolla La 30.7.2022 alkaen klo 
12.00-15.00. 
 
Monitoimitoimitalolla järjestetään jälleen kesätapahtuma La 30.7.2022 klo 12.00-15.00.  

Tapahtumassa palataan menneisiin aikoihin kuvien ja musiikin avulla, maalataan seinä kaloilla, 

kilpaillaan ja tutustutaan Uuteen Yöveden kirjastoon sekä nimetään asunnot kylähengen mukaisesti. 

Kahviossa: kahvia, pullaa, makkaraa ym herkkuja ja muuta yllätystä. Tervetuloa! 

 

Tapahtumassa myös perinteinen kirpputori La 30.7.klo 10-18.00 ja 31.7.2022 klo 12-16.00. 

Voit tulla myymään, ostamaan tai vain nauttimaan oman kylätalon tunnelmasta. Tiedustelut Maikku 

puh: 050-5300331. Tervetuloa! 

 

Tennistä pelataan jälleen yhdessä Tiemassaaren palloilukentällä La 
30.7.2022 klo 10.00 alkaen. 
 

Perinteinen tenniksen alkeiskurssi järjestetään kaikille innokkaille harrastajille klo 10-12 ja sovitusti 

jatkopelit. Ilmoittaudu mukaan 25.7 mennessä Tapani Tiilikaiselle puh:040-5356000 tai 

tapani.tiilikainen@gmail.com. Kurssi on maksuton. Ota sileäpohjaiset tenniskengät mukaan! 

 
Metallinromukeräys jatkuu 30.8.2022 asti. 
 
Metallikeräyslava löytyy Tiemassaaren monitoimitalon vierestä. Lavalle saa tuoda vain 

metalliromua! Käytämme keräyksestä saatavia varoja kylämme kehittämiseen ja paikkojen 

kunnostamiseen. Keräyksestä voi tiedustella MS-kierrätys Seppo Henriksson 050-5409430. Pihat ja 

puutarhat siistiksi! 

 

Monitoimitalolla sienikurssi Su 21.8.2022 klo 11.00 alkaen! 

 
Sieniasiantuntija Merja Turunen tulee oppaaksi sienimetsään. Tutustumme kurssilla erilaisiin 

ruokasieniin ja opimme tunnistamaan lajeja sekä niiden elinympäristöjä. Kurssi on maksuton. 

Kurssi järjestetään Su 21.8.2022 klo 11.00 kun sienisato on parhaimmillaan. Ilmoittaudu 

mukaan kurssille sähköpostilla tai puhelimitse Merja Turunen turunmer@gmail.com puh: 

040-5926077 

 

Sorsille rakennetaan keinopesiä 6.8.2022 klo 9.00 alkaen 
 
Pohjois-Haukiveden osakaskunta tehostaa sorsien lisääntymistä vesialueella. Keinopesien 

rakentamisessa opastaa Metsästäjäliitosta Veli-Matti Pekkarinen. Tule rakentamaan ja tutustumaan 

keinopesiin PEL-tuotteen tiloihin Seppälänsalmentie 181, 58900 Rantasalmi. Rakennetut 

keinopesät sijoitetaan osakaskunnan vesialueelle ja osallistuja voi sijoittaa pesän kiinteistönsä 

läheisyyteen. Ilmoittaudu osakaskunnan metsästysvastaavalle Jussi Huopalaiselle puh: 040-

5791569 tai pohjoishaukivesi@gmail.com. Lisätietoa www.pohjois-haukivesi.fi . Tilaisuus on 

maksuton. 

 

Tiemassaaren monitoimitilalla jatkuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston- ja 
liikuntakurssit syksyllä! 

 
Kurssit on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille harrastajille. Tule mukaan vireään toimintaan ja 

valitse itsellesi sopiva kurssi tai ehdota sellaista. Lisätietoa www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi 

ja www.tiemasverkko.fi. 
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