TIEDOTE 7. /2009

Rämsöön kyläkerho ry 30 vuotta!

Kesäteatterin karonkkaa juhlitaan perjantaina 28.8. Rämsöön Seurantalolla alk. klo 19.00.
Nähdään videotallenne näytelmästä, tarjolla on soppaa ja kahvia.
Tervetuloa mukaan jokainen kesäteatterin talkoolainen!
(Talkoillaan tarjoilut ja seurantalo valmiiksi torstaina 27.8. kello 18.00 alkaen).

Vesilahden kunnan Petanquemestaruuskilpailut Ahtialan ryhmiksen pihassa lauantaina

29.8. alkaen kello 11.00. 3-henkisten joukkueiden ilmoittautuminen paikan päällä.
Tervetuloa pelaamaan ja kannustamaan joukkueita! RU:n puffetti.

Lasten peli-illat alkavat tiistaina 1.9. klo 18.30 – 19.30. Ensimmäisellä kerralla pelataan
pesistä Ryhmiksen pihassa, huonon sään sattuessa Seurantalolla. Vetajänä toimii Markku
p. 0400 236 813.
Rämsöön kyläkerhon YLEINEN kokous pidetään ke 2.9. kello 19.00 Rantapaviljongilla.
Kokousasiana: järjestämmekö ”Moottorimusiikkitapahtuman” vuonna 2010? (päätös on
tehtävä rahoitusten hakemisen takia nyt) sekä muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa.
KUUTAMOSOUTU perjantaina 4.9. kello 21.00 alkaen. Lähtö teatterirannasta. Omat eväät.
5.9. MAIJA POPPANEN –musikaaliin lähtevät saavat Raunilta kyytiaikataulun (p. 040 5060 314).
ÄITILASIPIIRI kokoontuu ryhmiksellä maanantaina 7.9. kello 9 – 11. Ja seuraavan kerran Anneli
Halisevalla ma 21.9. kello 10 alkaen (osoite on Halisevantie 167, puh. 040 596 619).

LISÄTILAUS Rämsöö –fleecetakeista tehdään pian! Varaa omasi 12.9.mennessä – ota
yhteys Marjukkaan 040 7036208 tai ramsoo@ramsoo.fi.
Fleecetakki varustetaan Rämsöö-logolla (tikkaus) ja hinta on 22 euroa / takki.
Värit ovat (pääväri/kauluksen väri) seuraavat; aikuiset: harmaa/musta, tummansin./vaaleansin.,
khaki/hiekka, punainen/hiekka,/(mahd. muitakin värejä), 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/mja materiaali
100% polyesteri. KOOT: miesten: S(46) – XXL(60), naisten: S(36) - XXL(46), lasten 104cm(3v)-164 cm(15v).

Nyt kannattaa tilata vaikka useampi, hinta on edullinen ja takki ihan OK.

30. Jaskan Lenkki juostaan, patikoidaan tai sauvakävellään sunnuntaina 27.9.2009
Ilmoittautuminen ja YHTEISLÄHTÖ kello 9.00 Rämsöön Seurantalolta.
Reitin pituus on 12 km ja matkalla on mehupiste.

Seurantalolla on puhvetti: kakkukahvit ja suolapalaa sekä pienimuotoista ohjelmaa
mm. perinteikäs ARVONTA! TERVETULOA!
KUVITELKAA! 30 vuotta sitten juostiin ensimmäinen JASKAN LENKKI.

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme lenkillä perinteikkään ARVONNAN.
Yksityisten ja yritysten lahjoittamia tavaroita otamme vastaan ja
noudamme mielellämme.
Soitathan Sami Haliseva 0400 758 222 TAI Mauno Suonsivu 045 137 4120.
KIITTÄEN ETUKÄTEEN Rämsöön Urheilijat ry
KIRPPIS Rämsöön seurantalolla la 3.10. kello 10 -13. Pöydän hinta on 10.
Varaa pöytäpaikkasi Annelilta puh. 040 5966 419 tai anneli.haliseva@kolumbus.fi.
Poniajelua ja muuta ohjelmaa. Paikalla puhvetti, kahvia, makkaraa ja vohveleita.
Lahjoituksia urheiluseuran pöytään otetaan vastaan. Järj. Rämsöön Urheilijat ry.
Rämsöön Teatteriranta Suonojärven rannalla on muuttunut 30 –vuoden aikana kyläläisten
toimesta melkoisesti. Etsimme nyt kaikenlaisia valokuvia tältä ajalta ja pyrimme

kokoamaan pienen historiikin rannan vaiheista. Tämä voidaan laittaa lyhyesti nettiin ja
mahdollisesti myös käyttää tulevissa hankkeissa taustatiedoksi. Kaivakaapa kuvaarkistojanne ja toimittakaa kuvia johtokunnalle. KIITOS!
Lempäälä opiston kursseja Rämsöössä:
MUOKKAUS, naisten jumppa (830157VV)

Ryhmis tiistaisin 18.30-19.30, ohjaaja Kati Vaahtolammi 8.9.2009-1.12.2009, 16 oppituntia ja 12.1.201013.4.2010, 17 oppituntia. Kurssimaksu 18  Ilmoittautuminen tunnilla. Ei netti-ilmoittautumista.

Pieni ryijy ommellen (110421VS)

Rämsöön Kylävintti, 12.9.-5.12.2009, 28 oppituntia, joka toinen viikko la 10.00- 13.15, tekstiilitaiteilija
Ulpu Räty- Haliseva. Kurssimaksu 30. Kurssilla valmistetaan pieni ryijy pohjakankaalle ommellen, oman
suunnitelman tai valmiin mallin mukaan. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan materiaaleihin ja suunnitellaan omaa ryijyä
ja harjoitellaan pistojen ompelua. Tarvikkeita voidaan hankkia yhteistilauksena. Kurssi kokoontuu joka toinen lauantai.
Ota mukaasi ajatuksia ryijyistä, mahdollisia lehtileikkeitä, piirustusvälineet, sakset ja lankakerien loppuja, jos sinulla on.
Ideoinnin lähteenä voit käyttää mitä tahansa kuvaa, joten voit ottaa niitäkin mukaan. Kurssi kokoontuu Kylävintillä.
Ilmoittautuminen tunnilla. Ei netti-ilmoittautumista.

TUNNE KOTISEUTUSI; TALLENNA TIETOA (139804VV)
Rämsöön Kylävintti, 11.9.-4.12.2009 ja 15.1 -23.4.2010, joka toinen viikko pe 18.00-20.15, sukututkija
Mauno Haliseva. 21 + 21 oppituntia. Kurssimaksu 21. Kootaan muistitietoa paikkakunnan elämänmenosta
Rämsöön eri kylissä. Kerätään sukututkimuksellista tietoa asutuksesta ja ihmisistä. Lähdetietona käytetään seurakunnan
rippikirjoja, historiankirjoja ja Vesilahden ja Tottijärven henkikirjoja, tuomiokirjoja ja perukirjoja sekä koulujen
vuosikirjoja. Keruussa edetään 1920-luvulta tähän aikaan. Osana kurssia haastatellaan paikallisia ihmisiä ja kerätään
valokuvia. Kurssi on joka toinen perjantai, väliviikoille sijoitetaan arkistokäyntejä. Ilmoittautuminen netissä tai puh.

PARITANSSIN ALKEET (110513VK)

Rämsöön seurojentalo la 10-14.30 su 10-14.30, 15.5.-23.5.2010, 20 oppituntia, tanssinopettaja Jyrki
Lahtinen. Kurssimaksu 28  Kurssilla opitaan kahdeksan paritanssin perusaskelikot ja käännökset.
Kurssi kokoontuu 15. ja 16.5. sekä 22. ja 23.5.2010. Ilmoittaudu netissä tai puh.

Ilmoittautumiset puh. (03) 374 4426 ja http://opnet.virkamaki.fi/lempaala/opinto-ohjelma/index.htm
Vesilahden kunta ja seurakunta järjestää taas syksyllä kylätilaisuudet Vesilahdessa.
Rämsöön tilaisuus on sovittu pidettäväksi 7.10. kello 18.00 alkaen ryhmiksellä.
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