TIEDOTE 12 / 2007

RÄMSÖÖ - Pirkanmaan Vuoden kylä 2007

Peter Pan -karonkkaa vietetään 15.9. Rämsöön Seurantalolla alk. klo 15.00
(kelloaika oli väärin edellisessä kylätiedotteessa).
Karonkkaan ovat TERVETULLEITA KAIKKI mukana olleet talkoolaiset!

Aikataulusta: Paikalle saa tulla klo 15 alkaen, ruokaa saa klo 16 (jälkiruokakahveineen!) ja sitten ihaillaan
näytelmää alkaen noin klo 17–18 DVD:ltä. Loppuilta sisältää kuvia, musiikkia, haikeita kesämuisteloita
kavereiden kanssa ja sen semmoista. TERVETULOA!
_ _ _

Rämsöön Äijäkerho aloitti toimintansa opintoretkellä Teuro-Kuuslammen Kopla -kerhoon
ja monitoimihalliin. Kerho kokoontuu perjantai-iltaisin Alhon Reijon verstaalla kello 18.00.
Lisätietoja Reijolta puh. 0400 780 623 ja kylän nettisivuilta.
_

_

_

Rämsöön kyläkaavatilaisuus ke 19.9. kello 19.00 Kylävintillä.
KYLÄKAAVA -projekti etenee. Nyt etsitään ja kirjataan mm. polkuja/reittejä kylästä
sekä kaikki merkittävät paikat kylästä! (Historialliset, kulttuurihistorialliset, merkittävät
luontokohteet tai muut tärkeät paikat sekä myös jo mahdollisia rakennuspaikkoja).
Tule kertomaan mielipiteesi ja keskustelemaan. Kahvitarjoilu. Hankkeesta lisää lopussa.
Kyläkaavaa tekee arkkitehti-yo Juri Pelkonen, puh. 0500 875 785, email: juri.pelkonen@tut.fi

_

_

_

Rämsöön Urheilijat ry:n JOHTOKUNNAN kokous su 23.9. kello 19.00 Kylävintillä.
Asiana on päättynyt hanke, Seurantalon remontit ja Kotiseutuliiton hakemus.
_

_

_

Kyläkerhon kuukausikokous ke 3.10. kello 19.00 Kylävintillä.
Asioina: Kyläkaava ja muut ajankohtaiset asiat.
_

_

_

Iloista Iltapäivää vietetään seuraavan kerran lokakuussa Lantulan vierailulla.
Lantulan kyläseura on kutsunut kerhon vieraakseen.
_

_

_

Tuoretta hunajaa! Rudangonmaan hunajatarha / Vesa Klinge p. 0400 262 110.
_

_

_

Repe ja Romu 27.9. Rämsöössä Kallionlahden P-alue kello 18.15 – 19.00.
_

_

_

28. JASKAN LENKKI 30.9.2007. Lähtö seuratalolta kello 9-10.
_

_

_

MAAN MITTA -jännäri alkaa 31.10. klo 21.00 (Rämsöön kesäteatterin väkeä oli avustamassa
kuvauksissa Stormissa ja Heinoossa). 2.10. kutsunäytös Tohlopissa.

Rämsöön ”konemusiikki”festari järjestetään 14.6.2008
*KYLÄKAAVASTA vielä:

_

_

_

Rämsöön kylässä tehtiin vuosina 1982–1983 kylätutkimus, jonka pohjalta laadittiin ensimmäinen kyläsuunnitelma ja
ympäristösuunnitelma vuonna 1987. Suunnitelma vastasi nykyisiä nk. kyläkaavoja. Se tehtiin kyläsuunnittelupiirissä
yhteistyössä silloisen Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Suunnitelman perusajatuksena oli
jo tuolloin olla kylän ominaispiirteitä säilyttävä ja toisaalta kylää ja kyläkuvaa kehittävä. Suunnitelmassa kartoitettiin
kylän maisemallisesti tärkeät kohteet ja mahdolliset rakennuspaikat. Käsittelyssä oli Suonojärven ympärille
muodostuneen Rämsöön kylän länsipuoli eli keskeisin osa kylää. Kartoitetuista rakennuspaikoista useimmille on nyt
rakennettu ja kuluneen 20 vuoden aikana uusia taloja on rakennettu myös tuon suunnittelualueen ulkopuolelle.
Juuri kunnostettu seututie 301 Vammalasta on tuonut selvästi lisää liikennettä kylään.
Vaikka Rämsöön kylästä ovat monet palvelut hävinneet, näyttää tonttien kysyntä lisääntyvän, taloja rakennetaan ja
vahva yhteisö jatkaa aktiivista kylätoimintaansa. (Rämsöössä on tehty 22 vuotta kesäteatteria ja 15 vuotta Kowan
Teknolokian Päiviä sekä paljon muita tapahtumia). Kylän keskipiste Suonojärvi on edelleen tärkeä osa maisemaa,
ympäristöä ja asumisviihtyvyyttä. Vesihuoltoasioita otetaan tarkasteluun suunnitelmassa.

Rämsööläiset jatkavat näin omaehtoista kylän kehittämistään.
Kyläkaavasta on neuvoteltu kunnan kanssa ja se pyritään saamaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Rämsöön kylän harrastustoimintaa:
Naisten jumppa ryhmiksellä tiistaisin kello 18.30-19.30. Vetäjänä Kati Vaahtolammi.
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin. Vuorotellen kodeissa ja Ahtialan ryhmiksellä.
Seuraavan kerran ryhmiksellä 2.10. kello 9 – 11
Seurakunnan kerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 9 -11 Ahtialan ryhmiksellä.
Äijien konekerho kokoontuu perjantaisin Alhon Reijon verstaalla kello 18.00.
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 Narvan monitoimitalolla.

Rämsöön ”konemusiikki”festari järjestetään 14.6.2008
_ _ _
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavan kaluston vuokrahinnat:
kahvipannu 8 , muurikkapannu ja poltin 10 , iso grilli 20  (oma kaasupullo).
Em. kaluston vuokraaminen on Rämsöön kyläläisille ilmaista.
Teltta 30  / päivä ja 70  / viikko. (3 vaaleanharmaata toritelttaa - koko 4 x 4 metriä).
Varauksia ja vuokraamista hoitaa Anneli Haliseva, puhelin on 040 5966 419.
_ _ _
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