TIEDOTE 13 / 2007

RÄMSÖÖ – Suomen Vuoden kylä 2007
Suomen Kylätoiminta ry on valinnut Rämsöön VUODEN VALTAKUNNALLISEKSI
KYLÄKSI 2007 eli koko Suomen Vuoden Kyläksi! Valinta julkaistiin 21.9.
Loimaalla LOKAALI –seminaarissa ja iltajuhlaa vietettiin Sarka– museolla.
Palkinto kuuluu jokaiselle rämsööläiselle! Kehitystyötä on tehty kohta 30 vuotta
kyläkerhon nimissä ja myös paljon ennen sitä eri muodoissa Rämsöössä - Kiitos siitä.
================

28. JASKAN LENKKI patikoidaan tai hölkätään sunnuntaina 30.9.
Lenkin pituus on 12 km. Lähtö Seurantalolta kello 9-10. Talolla puhvetti ja
sauna lämpimänä iltapäivään asti. (Voit aloittaa lenkin myös matkalta. Poikkea
talolla kuitenkin mehulla ja kahvilla ja kirjoita nimesi osallistujalistaan).
Vapaaehtoinen osallistumismaksu. Järjestäjänä Rämsöön Urheilijat ry
================

Kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 3.10. kello 19.00 Kylävintillä.
Vuoden kylä – palkinnon kunniaksi aluksi juodaan kakkukahvit.
Varsinaisina kokousasioina ovat mm. Kyläkaava ja muut ajankohtaiset asiat.
================
KYLÄKAAVA –projektin tilanne:
19.9. kirjattiin mahdollisia ulkoilupolkuja ja -reittejä kylästä, merkittäviä paikkoja sekä
mahdollisia rakennuspaikkoja kylästä. Näiden etsiminen jatkuu edelleen.
ETSIMME Kyläkaava julkaisuun valokuvia Rämsöön luonnosta; talvikuvia, kesäkuvia,
järvestä, metsästä ja muuta tyypillistä. Näitä voit tuoda Marjukalle tai kokoukseen.
Kyläkaavaa tekee Juri Pelkonen puh. 0500 875 785, email: juri.pelkonen@tut.fi

================
ÄIJÄkerho kokoontuu perjantai-iltaisin Alhon Reijon verstaalla alkaen kello 18.00.
Lisätietoja saat Reijolta puh. 0400 780 623 ja kylän nettisivuilta!
(Voi tulla myöhemminkin mukaan, eikä jokaisen tietenkään tarvitse olla joka kerta paikalla)

================
Iloisen Iltapäivän retki Lantulan koululle perjantaina 12.10. Lähtö Rämsööstä kello 12.30.
Ilmoittaudu Alhon Taimille puh. 3738 812.
================

Tuoretta hunajaa! Rudangonmaan hunajatarha / Vesa Klinge p. 0400 262 110.
================
MAAN MITTA -jännäri alkaa televisiossa 31.10. klo 21.00 (Rämsöön kesäteatterin väkeä oli avustamassa
kuvauksissa Stormissa ja Heinoossa). Kutsunäytös on 2.10. Tohlopissa.

Ohjelmajohtaja Maija Perhon puhe. (huom. Sytyn Standi…)

LOKAALI ja Vuoden kylä - lehdistötilaisuus 21.9. Loimaan
Heimolinnassa.

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.
4H-kerho kokoontuu Seurantalolla torstaisin kello 16 - 17.
Äijien konekerho kokoontuu perjantaisin Alhon Reijon verstaalla kello 18 – 20.
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 Narvan monitoimitalolla.

Lempäälän maaseutulautakunnan onnittelukukat!
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.

