TIEDOTE 8. /2009

Rämsöön kyläkerho ja JASKAN LENKKI 30 vuotta!

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! Rämsöön Urheilijat ry
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 on puhvetti, kahvia, makkaraa ja vohveleita.
Lahjoituksia urheiluseuran pöytään otetaan vastaan. Järj. Rämsöön Urheilijat ry.
Rämsöön kyläkerhon johtokunta kokoontuu tiistaina 29.9. kello 18.30 Kylävintillä
päättämään uudesta mahdollisesta kylähankkeesta.
Rämsöön ÄIJÄkerho palaa taas mukavaan puuhailuun vanhojen koneitten parissa Alhon
Reijon verstaalla keskiviikkoiltaisin. Aloitetaan 30.9. kello 18.00.
NYT KAIKKI TANSSIMAAN SALSAA!
Saamme Rämsööseen ma 5.10.09 kello 19-20 tamperelaisen salsakoulu Salsa Pasionin
opettajan Francisco Guerreron vierailulle. Tule mukaan seurantalolle kokeilemaan salsaa!
Tunti on rytmikästä iloittelua eikä aiempaa tanssikokemusta tarvita. Tunti soveltuu niin
miehille kuin naisillekin. Tunnin hinta määräytyy osanottajamäärän mukaan, joten toivomme
mahdollisimman paljon osanottajia! Hinta max. 10 euroa / henkilö.
Millaiset varusteet tanssitunneille? Tunneilla tulee lämmin, joten parhaat varusteet ovat kevyet
ja rennot jumppavaatteet esim. toppi/t-paita ja tanssihousut tai verkkarit. Kengiksi sopivat
tanssitossujen lisäksi esim. aerobic/sisäpeli-tossut, sukat tai paljaat jalat. Vesipullo mukaan.

Lasten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. (Markku p. 0400 236 813)
4H: n kokkikerho aloittaa taas torstaisin seurantalon keittiössä syysloman jälkeen.
ÄITILASIPIIRI kokoontuu Ahtialan ryhmiksellä maanantaina 5.9. kello 9 – 11.
Seuraavan kerran ma 19.10. kello 10 alkaen Anu Peltoniemen luona Rudangonmaassa.
Vesilahden kunta ja seurakunta järjestävät taas syksyllä kylätilaisuudet Vesilahdessa.

Rämsöön tilaisuus on sovittu pidettäväksi 7.10. kello 18.00 alkaen ryhmiksellä.
Tilaisuus on samalla kyläkerhon kuukausikokous, joten kylätilaisuuden päätteeksi käsitellään
vain kiireiset kokousasiat. Mm. tiedotus mahdol. uudesta kylähankkeesta.

Rämsöön kyläkerhon luotsaama Kyläverkkohanke päättyy 31.12.2009. Kylien yhteistoiminnalle ja
kyläsihteerille on esitetty jatkoa kuntien osarahoittamana ilman hankkeita. Vielä kunnat eivät ole siihen
sitoutuneet, vaan valmisteilla on nyt uusi entistä laajempi kylävetoinen yhteisöhanke.
Tästä aiheesta tiedotetaan lisää asian edetessä.
Rämsöön kyläkerho on päättänyt lähteä valmistelemaan uutta Moottorimusiikin tapahtumaan 7.-8. elokuuta
2010 Kesäteatterin maisemissa. Tapahtumalle haetaan nyt rahoitusta ja yhteistyökumppaneita. Entisten
taiteilijoitten lisäksi luvassa on paikallista osaamista sekä huippunimiä ja erilaisia monitaiteellisia esityksiä.
Helmikuun loppuun mennessä nähdään miten rahoituspuoli tulee järjestymään eli toteutuuko projekti.

Naisten rytmiryhmä aloittaa pian treenit! Ensimmäisen kokoontuminen sovitaan 7.10.
Rauni Rokka on jo säveltänyt kappaleitakin ja vetää porukkaa, joka soittaa ”stomp” –tyylisesti
vanhoilla perinteisillä naisten työ/keittiö/talouskaluilla ja laitteilla; kattilat, vispilät, veivattavat
vempaimet, mistä ikinä lähtee ääni. Musiikin ja ulkoinen tyyli muotoutuu harjoitusten edetessä...
Kyläluotsi Marjukka on kesälomalla 16.10.- 22.10. (Toimisto on suljettuna)
Nyt on viimeinen mahdollisuus tilata Rämsöö –fleecetakki! Tilaus laitetaan heti ensi viikon alussa
eteenpäin. (Aikaa jatkettiin vielä ”yleisön pyynnöstä). Varaa omasi heti – ota yhteys Marjukkaan
040 7036208 tai ramsoo@ramsoo.fi. Rämsöö -logolla varustetun takin hinta on 22 euroa,
Rämsöön kyläkerholle on jäänyt teknolokiapäiville aikanaan hankittu iso arkkupakastin, vähintään
200 litraa. Laite on nyt Alhon museohallissa ja se ANNETAAN eniten tarjoavalle. Toimimisesta ei
ole mitään takuuta, mutta esim. hyvän kompostin siitä varmaan saa. Yhteys Reijo tai kylätoimisto.
Nykyinen Teatteriranta eli uimaranta Suonojärvellä on muuttunut 30 vuoden aikana kyläläisten toimesta
melkoisesti. Peräänkuulutamme kaikenlaisia valokuvia tältä ajalta ja pyrimme kokoamaan rannan rakentamisen
vaiheista pienen historiikin, joka voidaan laittaa nettiin ja mahdollisesti myös käyttää mahdollisissa tulevissa
remonttihankkeissa taustatietoina. Olkaa ystävällisiä ja etsikää kuva-arkistoistanne kuvia rannasta. Niitä voi
toimittaa kyläkerhon johtokunnalle tai kyläsihteerille. KIITOS!

Lempäälä opiston kursseja Rämsöössä:
MUOKKAUS, naisten jumppa, Ryhmis tiistaisin 18.30-19.30, ohjaaja Kati Vaahtolammi.
(8.9.-1.12.2009, 16 oppituntia ja 12.1.-13.4.2010, 17 oppituntia. Kurssimaksu 18 €).

Pieni ryijy ommellen, Rämsöön Kylävintti, joka toinen viikko la 10.00- 13.15, tekstiilitaiteilija Ulpu
Räty- Haliseva. (12.9.-5.12.2009, 28 oppituntia Kurssimaksu 30€). Vielä pääsee mukaan!
TUNNE KOTISEUTUSI; TALLENNA TIETOA, Rämsöön Kylävintti, joka toinen vko pe 18.00-20.15,
sukututkija Mauno Haliseva. (11.9.-4.12.09 ja 15.1 -23.4.10, 21 + 21 oppituntia. Kurssimaksu 21€)
PARITANSSIN ALKEET, Rämsöön seurantalo la 10-14 ja30 su 10-14.30, tanssinopettaja Jyrki
Lahtinen. (Kurssi kokoontuu 15. ja 16.5. sekä 22. ja 23.5.2010, 20 oppituntia, kurssimaksu 28 €).
Kurssilla opitaan kahdeksan paritanssin perusaskelikot ja käännökset. Ilmoittaudu netissä tai puh.

Lisää kursseista opistolta ja http://opnet.virkamaki.fi/lempaala/opinto-ohjelma/index.htm
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