TIEDOTE 3. /2009

RÄMSÖÖ -valtakunnan vuoden kylä 2007, Kyläkerho 30 vuotta.

Rämsöön seurantalolla on kevätsiivoustalkoot perjantaina 17.4. kello 17.00 alkaen.
Pestään ikkunoita ja lattioita, siivotaan keittiö ja saunaakin jos väkeä riittää.
Ota siivousvälineitä mukaan. Kahvit ja voileipää on tarjolla. Tervetuloa!
Tanssikurssit Rämsöön seurantalolla la - su 18.-19.4. ja 25.-26.4. kello 10 – 14.30.
Perinteisiä paritansseja opettaa Ilpo Salonen. Kurssimaksu on 24 .
Ilmoittautumiset ja lisätiedot opistosta, puh. 03 3744 426 tai 3744 219.
Järjestää Lempäälä opisto & Rämsöön Urheilijat. (Rämsöön urheilijat pitää puhvettia).
( Muistakaahan maksaa seuran jäsenmaksu! 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 helposti suoraan seuran tilille 551105-45015.
Ilmoita kaikkien nimet jäsenluetteloa varten. RU:n jäsenet saavat taloa vuokralle jäsenhintaan )

Naisten jumppa on viimeisen kerran 14.4. Lempäälä opiston jumppana tänä keväänä.
JUMPPAA jatketaan omalla porukalla 21.4.-12.5. kello 18.30-19.30 tiistaisin. (2 / kerta).
Rämsöön kyläosuuskunnan kevätkokous on su 26.4. kello 10.00 Kylävintillä.
(Muistathan että osuuskunnan kautta voi tehdä erilaisia töitä, aloitella yrittäjyyttä ja tehdä
töitä esim. työttömyyspäivärahaa menettämättä)
Huom. Osuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät
ruokalautaset ja lusikat. Vuokrahinta on 20 .
Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 6.5.kello 19.00
Mari & Markku Ollinpojalla (os. Halisevantie 144). Kokousasiat: kesäteatteri, Vesilahden
nuorisohanke, Rämsöön oma fleecetakki sekä muut ajankohtaiset asiat.
Suunnistuskurssi Rämsöön naisille su 17.5. kello 14.00 alkaen seurantalon maastossa.
Aluksi käymme läpi tärkeimmät karttamerkit ja kompassin käytön. Sitten on maastossa
leikkimielinen suunnistuskisa (vaikka pareittain). Lopuksi on sauna lämpimänä ja kahvit.
Huom. Ilmoittaudu Marjukalle p. 040 7036208 tai ramsoo@ramsoo.fi - saat tark. ohjeet.
Kuntosoutua kirkkoveneellä! Oletko kiinnostunut kokeilemaan kirkkovenesoutua
Suonojärvellä muutamia kertoja keväällä? Järven sulettua voitaisiin soutaa, mikäli löytyy
tarpeeksi soutajia ja perämiehiä, jotta saisimme veneen liikkeelle vaikkapa kerran viikossa.
Ilmoittautumiset pian Anjalle puh. 0400 769 202.
ITE-taidenäyttely järjestetään taas kesällä. Töitä sinne vastaanottaa Nalle p. 0400 438 789
HÄRKÄLÄNTIE KUNTOON - nettiadressi on pian allekirjoitettavissa! Linkki löytyy kotisivuilta.
Rämsöön kesäteatterissa Arto Paasilinnan TOHELO SUOJELUSENKELI.
Näytelmän kantaesityksen dramatisoi ja ohjaa Ari ”Pätkä” Wirta.
Kesäteatteria tehdään yhteistyössä Vammalan teatterin kanssa. Esitysajat ovat seuraavat:
Ensi-ilta pe 26.6. kello 19.00, su 28.6. kello 15.00, ti 30.6. kello 19.00, to 2.7. kello 19.00,
pe 3.7. kello 19.00, la 4.7. kello 15.00, su 26.7. kello 15.00, ti 28.7. kello 19.00,
to 30.7. kello 19.00, pe 31.7. kello 19.00, su 2.8. kello 15.00, to 6.8. kello 19.00,
pe 7.8. kello 19.00 ja la 8.8. kello 15.00
Kesäteatterin puhelin: 046 620 2282.
Lipun hinta: Aikuiset 14, lapset 8 (>13v), ryhmälippu (yli 15 henk.) 13, (Teatteririnki 7)

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
Moottorimusiikin festivaalia suunnitellaan pidettäväksi uudessa laajemmassa muodossa
vuonna 2010 Rämsöössä. Jos sinulla on hyviä ideoita tapahtumaan tai haluat osallistua
järjestelyyn tai vaikkapa markkinointiin, ota yhteys Marjukkaan.
Uutta tapahtumaa odotellessa näet Rämsöön moottorimiehet esiintyvän Kimmo Pohjosen
Earth Machine music –konsertissa 16.7.2008 kello 20.00 Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.
Rämsöön kotisivuilla netissä on nyt tilaa kuville ja jutuille!
Pyrimme tekemään myös pienimuotoisen kylän palveluiden luettelon. Siitä voi myös linkittää
yritysten omille sivuille, joilla sellaiset on. Ole hyvä ja ilmoita haluatko yrityksesi ja
tarjoamasi palvelun tiedot kylän sivuille. Nalle p.0400 438 789 tai Marjukka 040 7036208.
Tämä palvelu on kyläläisille ilmainen!
Vielä etsitään valokuvia kylän monipuolisille sivuille!
Kuvat skannataan sivuille ja saat kuvasi takaisin. Rämsöön sivut: www.ramsoo.fi.
Lisäksi kylällä on sivut myös kunnan sivujen alla www.vesilahti.fi/ramsoo
Uuden kotisivupalvelun myötä myös sähköpostiosoitteita saatiin lisää. Tarjoamme myös
aktiiviselle Rämsöön väelle mahdollisuuden omaan sähköpostiosoitteeseen muotoa: esim.
rauni@ramsoo.fi tai marjukka@ramsoo.fi. Ilmoita pian yllä mainituille, jos haluat osoitteen.
Rämsöön kylän monenlaiseen toimintaan toivotaan mukaan lisää väkeä.
Mukava tapa osallistua on tulla mukaan esim. kesäteatterin toimintaan. Osallistua voi silloin
kun itselle sopii, esim. parkkipaikan valvojana tai kahviossa apuna kerran/pari kesässä.
Voit jättää viestin alla olevalla lapulla seurantalon postilaatikkoon, niin otamme yhteyttä
sinuun. Tai voit laittaa sähköpostia ramsoo@ramsoo.fi tai soittaa puh. 040 703 9208.
Lämpimästi tervetuloa mukaan joukkoomme!
Kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 7036 208
ramsoo@ramsoo.fi www.ramsoo.fi
(Tiedote jaetaan talkoilla! Varmimmin ja nopeammin saat sen sähköpostilla, kun ilmoitat osoitteesi)

ILOISTA PÄÄSIÄISEN AIKAA KAIKILLE!
Pane kaikki mitä olet, pienimpäänkin mitä teet. Älä itsessäsi mitään liioittele, älä mitään
sulje pois.
Kuu mahtuu lampeen, koska se paistaa niin korkealta.
- Fernando Pessoa –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haluan osallistua mukaan Rämsöön kylän toimitaan
__

Minua kiinnostaa tulla mukaan kesäteatterin iloiseen talkoojoukkoon.
Alleviivaa sopivin/kiinnostavin: parkkipaikka, lipunmyynti, järjestyksenvalvoja, porttivahti,
kahvio, makkaran myynti, lippupäivystys, taidenäyttelyn valvoja, valokuvaaja tai joku muu.

__

Minua kiinnostaa tulla jatkossa näyttelemään Rämsöön kesäteatteriin.

__

Tahtoisin vetää jotakin toimintaa kylässä; jotakin kerhoa, viikonloppukurssin, tms.

__

Minulla olisi idea uudenlaiseen toimintaan/palveluun tms. Rämsöössä.

__

Toivon, että minuun otetaan yhteyttä

Yhteystietoni ovat:__________________________________________________________________

