TIEDOTE 2 /2009

RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007

TALVIAJOTAPAHTUMA la 21.2. Alhossa kello 12 alkaen
Talviajo liukuesteettömille mopoille ja moottoripyörille lauantaina 21.2. kello 12.00
alkaen
Alhon teknolokia-keskuksessa (osoite Kallionmaantie 3-7). Ilmoittautuminen alkaa kello
10.00
Luokat ovat: alle 15-vuotiaat, vakiomopot, viritetyt mopot, moottoripyörät ja sivuvaunut.
Osanottomaksu 10 euroa (alle 15-v. ei maksua). Voittajille on luvassa pokaalit.
Järjestäjät: Mansen masinistit ja Wanhan teknolokian kerho ry. (Tied. puh. 040 504
7754).
RU:n talvipäivän vietto teatterirannassa sunnuntaina 1.3. kello 13.00 alkaen.
Nappulahiihtokilpailut, sarjoja ala-asteikäisille ja pienemmille tarpeen mukaan.
Mäenlaskua ja mahdollisesti luistelua, jos sää sallii. Mukavaa yhdessäoloa. Puhvetti
Rantapaviljongilla. Tervetuloa!
Järjestäjänä on Rämsöön Urheilijat (yhteistyössä kyläkerho).
Rämsöön Urheilijat ry:n johtokunta kokoontuu su 8.3. kello 19.00 Anneli&Sami
Halisevalla (vuosikokousasiat). (RU:n vuosikokous pidettäneen su 29.3. kello 17.00.
Johtokunta vahvistaa ajan.)
Urheiluseuran jäsenmaksu on: Jäsenmaksu: aikuiset ja yli 15-vuotiaat 3  /henkilö, lapset alle 15 vuotta 2
 ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Koko perhe yhteensä 6 . Jäsenmaksuja kerää Matti Viikari ja sihteeri
Anneli Haliseva. Jäsenmaksun voi suorittaa seuran tilille 551105-45015. Ilmoita kaikkien jäsenten nimet
jäsenluetteloa varten.

Rämsöön kyläkerhon vuosikokous pidetään keskiviikkona 4.3. kello 19.00 Ahtialan
ryhmiksellä.
Vuosikokousasiat: vuoden 2008 toimintakertomus ja tilit ja muut sääntöjen määräämät
asiat.
Rämsöön kyläkerhon 30 v. juhlavuosi jatkuu. Luvassa on valokuvasafari todennäköisesti
toukokuun lopussa. Safari kestää yhden vuorokauden, jonka aikana ammattikuvaajat opastavat
valokuvauksessa. Otetaan kuvia Rämsööstä ja ammattilaiset antavat palautetta. Kamerana voi
käyttää perinteistä tai digitaalikameraa. Mahdollisesti järjestetään myös kilpailu.
Tarkemmat tiedot pikapuoliin kun aikataulu varmentuu.

Tarvitsetko lastenhoitoa? Mannerheimin lastensuojeluliitolla on koulutettuja ja
luotettavia lastenhoitajia Vesilahdessa. Yksi hoitajista on Rämsööstä, joten apua olisi
tarjolla ihan omasta kylästä. Lisätietoja MLL lastenhoitovastaava Heidi Korte puh. 045
123 08 24
Rämsöön kesäteatterissa esitetään Arto Paasilinnan TOHELO SUOJELUSENKELI.
Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Ari ”Pätkä” Wirta ja sen toteuttavat yhteistyössä
Vammalan teatteri ja Rämsöön kesäteatteri. Seuraava kokoontuminen on lauantaina
21.2. kello 12.00 Sylvään koulun auditoriossa Sastamalassa. Roolit jaetaan nyt. Lisää

väkeä tarvitaan! Yläikärajaa ei ole! (Näytelmässä ei ole lapsille rooleja). Rohkeasti
uudetkin mukaan kesäteatteriin!
Lisätietoja puh. 040 5060 314 / Rauni Rokka tai rauni@ramsoo.fi
Rämsöön kotisivuille TARVITAAN kaikenlaisia VALOKUVIA kylästä, toiminnasta ja tapahtumista!
Sivuilla on jo tietoa vuosikymmeniltä 1910 ja 1920, mutta 30–90 luvuilta kaivataan kuvia. Tongi
nyt valokuva-arkistojasi ja anna kuvia lainaksi. Valokuvat skannataan (kopioidaan) sivuille ja
saat kuvasi takaisin.
Rämsöön sivut: www.ramsoo.fi. Lisäksi kylällä on sivut myös kunnan sivujen alla
www.vesilahti.fi/ramsoo
Son hartioosta kiinni jos sukset ei luista. - Juha Mieto Kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 7036 208
ramsoo@ramsoo.fi www.ramsoo.fi (Tiedotteen saat sähköpostilla ilmoittamalle osoitteesi meille)

