TIEDOTE 4. / 2009

Rämsöön kyläkerho ry 30 vuotta!

TALKOOT rannassa, kesäteatterilla ja parkkipaikalla torstaina 14.5. alkaen kello 17.00.
Lavastetalkoita, siivousta jne. Vedetään myös laituri järveen. Kahvit.
  
Suunnistuskurssi Rämsöön naisille su 17.5. kello 14.00 alkaen seurantalon
lähimaastossa. Aluksi käymme läpi tärkeimmät karttamerkit ja kompassin käytön. Sitten on
maastossa leikkimielinen suunnistuskisa (vaikka pareittain). Lopuksi on sauna lämpimänä ja
kahvit. Vielä mahtuu mukaan muutama henkilö. Ilmoittaudu Marjukalle puh. 040 7036 208 tai
ramsoo@ramsoo.fi, niin saat tarkemmat ohjeet.

  
Kuntotesti eli kävelytesti ma 18.5. kello 18.20 seurantalon tiehaarassa.
Maksuton testi - saat itsellesi kirjallisen palautteen. Järj. Vesilahden kunta.
  
Kylän raitin siivous eli ”roskajuoksu” ti 19.5. kello 18.30 startti ryhmikseltä.
  
RÄMSÖÖ-fleecetakit nyt tilattavissa!
Tilaukset tehdään jo 20.5. mennessä!
Takki varustetaan Rämsöö-logolla
(tikkaus). Voit valita värin ja sovittaa
oikeaa kokoa Kylävintillä. Fleecen hinta on
22 euroa / kpl. Maksu pankkiin tai käteisellä. Takit
saadaan jo touko/kesäkuun vaihteessa. Värit ovat
(pääväri/kauluksen väri) seuraavat: aikuiset:
harmaa/musta, tummansin./vaaleansin., khaki/hiekka,
punainen/hiekka,/
lapset: punainen/hiekka, kirkas sininen /taivaansin. ja
tummansin./vaaleansin..Materiaali: antipilling käsitelty
fleece, joustava helmakiristys ja vetoketjulliset taskut.
Kauluksen sisäosa on kontrastivärisenä.
Kankaan vahvuus on 260 g/m, materiaali 100% polyesteri.
Miesten koot: S(46) – XXL(60),Naisten: S(36) - XXL(46)
Lasten koot 104cm(3-4v) - 164 cm(14-15)

Kuntosoutu kirkkoveneellä aloitetaan 31.5. kello 10.00 rannassa. Toivottavasti löytyy
kiinnostuneita soutajia kokeilemaan kirkkovenesoutua Suonojärvellä, että saamme kirkkoveneen
vesille kerran viikossa. Ilmoittaudu Anjalle puh. 0400 769 202.
Pirkan Soutuun 25.7. kootaan myös soutajia sekajoukkueeseen! Ilmoittaudu Anjalle.
  
TÖITÄ! Rämsöön kesäkahvila avaa taas ovensa, mikäli löytyy työntekijä.
Kahvilaan ja kyläluotsin sijaiseksi tarvitaan yksi 18-vuotta täyttänyt henkilö noin 4
viikoksi. 1-2 nuorelle tarjotaan mahdollisuus 2 viikon työhön tutustumiseen (väh. 13
vuotta). Ilmoittaudu 10.6.mennessä: Anja p. 0400 769 202, Marjukka p. 040 7036 208.
  
Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 10.6. kello 19.00
Rantapaviljongilla. Ensin on talkoot rinteen siistimiseksi; pusikko pois ja ruohot niitetään
yms. Ottakaa välineitä mukaan. Kokousasiana kesäteatteri ja muut ajankohtaiset asiat.
  

ITE-taidenäyttely järjestetään taas kesällä. Töitä vastaanottaa Nalle p. 0400 438 789
  
Rämsöön kesäteatterissa Arto Paasilinnan TOHELO SUOJELUSENKELI.
Näytelmän kantaesityksen dramatisoi ja ohjaa Ari ”Pätkä” Wirta.
Yhteistuotantona Vammalan teatterin kanssa. Esitysajat ovat seuraavat:
Ensi-ilta pe 26.6. kello 19.00, su 28.6. klo 15.00, ti 30.6. klo 19.00, to 2.7. klo 19.00,
pe 3.7. klo 19.00, la 4.7. klo 15.00
su 26.7. klo 15.00, ti 28.7. klo 19.00, to 30.7. klo 19.00, pe 31.7. klo 19.00, su 2.8. klo
15.00, to 6.8. klo 19.00, pe 7.8. klo 19.00 ja la 8.8. klo 15.00
Kesäteatterin puhelin: 046 620 2282.
Lipun hinta: Aikuiset 14, lapset 8 (>13v), ryhmälippu (yli 15 henk.) 13, (Teatteririnki 7)

  
RÄMSÖÖN VÄEN KESÄRETKI SUUNNITTEILLA FISKARSIN KYLÄÄN 6.7. tai 7.7. Varaa alustavasti päivät
lomakalenteriisi. Seuraavassa tiedotteessa on tietoa retkestä tarkemmin. Katos www.fiskarsvillage.fi.

  
Maaseutuohjelma
Lempäälän ja Vesilahden yhteistä maaseudun kehittämisohjelmaa on koottu maaliskuusta alkaen. 12
tilaisuutta järjestettiin teemaryhmittäin vuorotellen molemmissa kunnissa. Osanotto oli kohtalainen.
Tilaisuuksien tarkoitus oli ensin kartoittaa ongelmat ja viimeisellä kierroksella etsiä jo ratkaisuja,
kehittämiskeinoja ja katsoa tulevaisuuteen. Nyt tästä kierroksesta on tehty yhteenveto, joka tulee pian
nähtäväksi kotisivuille www.vesilahti.fi/kyläverkko. Ohjelmatyö jatkuu nyt konkreettisten
kehittämiskohteiden ja keinojen kirjaamisella. Ohjelmatyössä järjestetään seminaari ”tulevaisuusverstas”
johon mukaan pyydetään myös asiantuntijoita. Tätä kirjoittaessa päivää ei ole päätetty, mutta sekin
löytyy sivuilta ja kaikki mukana olleet kutsutaan seminaariin mukaan.

  

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 0824

  

Rämsöön Moottorimusiikin festivaali saa mahdollisesti jatkoa uudessa muodossa vuonna 2010.
Jos sinulla on ideoita tapahtumaan liittyen tai haluat osallistua järjestelyyn/markkinointiin, ota
yhteys Marjukkaan. Tätä odotellessa Rämsöön moottorimiehet nähdään Kimmo Pohjosen Earth
machine music –konsertissa 16.7.2008 kello 20.00 Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

  
Edelleen etsitään valokuvia kylän monipuolisille sivuille! Vuodet 1940- 2006. Rämsöön omat
kotisivut: www.ramsoo.fi. Kuvat skannataan sivuille ja saat kuvasi takaisin.
Haluatko persoonallisen sähköpostiosoitteen? Rämsöön väellä on mahdollisuus omaan
sähköpostiosoitteeseen muotoa: esim. kalle@ramsoo.fi. Ilmoita ramsoo@ramsoo.fi.

HÄRKÄLÄNTIE kuntoon - nettiadressi on pian allekirjoitettavissa! Linkki kotisivuilta.
  
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet:
* 10 litran kahvipannu 4 , muurikka ja poltin 4 , grilli 10  (Kaasupullo itseltä).
Nämä ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia. (Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen).
* Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 20  / päivä ja 60  / viikko kappaleelta.
Kyläläisille vuokrat ovat 10  / päivä ja 30  / viikko.
* Raivaussahan vuokra on 9  / vrk. Polttoaineet on itse hankittava.
Tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419
Huom. Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät
ruokalautaset ja lusikat. Vuokrahinta on 20 .

  

Kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 7036 208
RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007
ramsoo@ramsoo.fi www.ramsoo.fi

