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31. JASKAN LENKKI patikoidaan, hölkätään tai juostaan sunnuntaina 26.9.
Rämsöön maisemissa. Reitin pituus on 12 km ja lapsille on oma pikkulenkki.
Lähtö kello 9-10 Seurantalolta. (Matkalta voi tulla mukaan). Mehupiste reitillä.
Talolla on puhvetti ja sauna lämpimänä. Vapaaehtoinen osallistumismaksu.
Kaikki taas joukolla reippailemaan! Järjestäjänä Rämsöön Urheilijat ry
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Koko kylän KEKRIJUHLAA vietetään Rämsöön Seurantalolla lauantaina 2.10.
Ohjelma alkaa lapsille/nuorille kello 16.00. Vetäjänä on nuoriso-ohjaaja Petri Toivainen.
- Kilpailuja, aarteenetsintää jne. Sään salliessa ollaan ulkona.
Musiikkia noin kello 17.30 ja ruokailu alkaen kello 18.00. Sadonkorjuumenu: perunat,
uunijuurekset, karjalanpaisti, ryynimakkara + hillo, vihreä salaatti, uunijuusto ja leipää. Kahvit.
Iltaohjelma kello 20 jälkeen on aikuisille, musiikkia ja yhdessäoloa Musiikista vastaa upea bändi
JOLLY CLOVER, joka soittaa irkkuhenkistä musiikkia suomeksi ja englanniksi. JC:ssa soittavat Kari
Muistola (mm.kitara, mandoliini, akustinen basso, huuliharppu, laulu) Johanna Vihma-Kyyrönen
(mm. tinapilli, harmonikka, laulu) ja Elli Kyyrönen (viulu) Hämeenkyröstä sekä Rauni Rokka (mm.
laulu, kitara, irkkurumpu) Rämsööstä. Kekrijuhlan pukukoodi: vanhanaikainen
Illalliskortti maksaa 20 € /aikuiset, 10 € /lapset (7-13v) ja alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Lunasta illalliskorttisi ilmoittautumalla viimeistään 21.9. puh. 040 800 7331 (Marjukka).
Mieluiten maksa tilille 551105-44406 tai illalliskortin voi lunastaa myös paikanpäältä, mutta
muistathan kuitenkin ilmoittautua ennakkoon ruokailun takia.
Juhlan järjestävät Rämsöön kyläkerho ja Urheilijat. Lämpimästi TERVETULOA!!!
”Herrain Joulu ja talonpojan Kekri”. Kekri on vanha suomalainen juhlapäivä, jota vietettiin ennen vanhaan
satovuoden päättymisjuhlana. Kekri oli ”ilon juhla”, jolloin syötiin ja juotiin sekä piiat ja rengit juhlivat talojen
vaihtamista. Kekri ajoittui Mikkelinpäivän ja Pyhäinpäivän väliseen aikaan. Kekrinä kulkivat kekripukit, jotka olivat
nuutipukkien edeltäjiä. Nykyinen Halloween perinne on syntynyt kekrijuhlan viettämisestä yhdysvalloissa.
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Kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 7.10.Haavistolla kello 18.30 (huom)
(osoite Taipaleenlahdentie 51) Kokousasioita ovat ajankohtaiset asiat ja etenkin ensi
vuoden tulevat tapahtumat. Tervetuloa ideoimaan ja suunnittelemaan vuotta 2011!
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa:
ma 4.10. Päivi Salmisella kello 10 alkaen (osoite Teerentie 2), ma 18.10. ryhmiksellä kello 9 – 11.
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anne Paananen)
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 ryhmiksellä (vetäjänä Kati Vaahtolammi)
Lasten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. (Markku O. p. 0400 236 813)
Seurakunnan kerho keskiviikkoisin kello 9.00 – 11.00 ryhmiksellä (noin 4-6 -vuotiaille)
Äijäkerho Alhon Reijon verstaalla vanhojen koneitten parissa keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00
4H:n kokkikerho torstaisin Seurantalon keittiössä kello 16.00 – 17.00. (Riina Markkola /4H)
Salsa/zumbatunnit joka toinen lauantai kello 18.00 seurantalolla (18.12.asti) Salsa Pasion
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla. (LVU)
Lisäksi Lempäälä -opiston virkkaus ja ryijy – kurssi joka toinen lauantai Kylävintilä (18.9.- 27.11.)
REPE JA ROMU ke 13.10. klo 18.15–18.45 RÄMSÖÖSSÄ; Rämsööntie 862 eli Kallionlahden
levike (Peltoniemi).
Repe ja Romu ottaa kyytiin ilmaiseksi kodin ongelmajätteitä ja metalliromua; lamput, lääkkeet, paristot,
jääkaapit, liedet, kodin koneita ja elektroniikkaa, pienet koneet ja moottorit, vanteet, taloustavarat, akut, öljyt
maalit ja liimat.

Tavaran pitää kuitenkin olla käsiteltävissä eli öljyt yms. purkeissa jne. eikä rekkakuormallista. Maksuton
romun jätteen vastaanotto on JÄTEASEMALLA; Mäntytie 1, 37470 Vesilahti. Avoinna LAUANTAISIN klo 10
– 14 (kesällä myös tiistaisin).
* EI VIEDÄ ONGELMAJÄTETTÄ ALUEJÄTEPISTEISIIN! - Jätehuolto soittaa erikseen hakijan jokaiselle
sinne jätetylle televisiolle ja akulle, mistä lasku tulee kunnalle eli meille kaikille > jätemaksut yhä vaan
nousevat! *

