TIEDOTE 10./ 2011
Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai. Seuraavan kerran ma 31.10.
Hanna Peltoniemen luona (Härkäläntie) alkaen kello 10 ja 14.11. Ahtialan päiväkodilla kello 9 – 11.
Rämsöön kyläkerhon SYYSKOKOUS pidetään keskiviikkona 2.11. kello 18.30 Ahtialan päiväkodilla.
Kokouksen aluksi arkkitehtiylioppilas Sini Kotilainen esittelee Teatterirannan
kunnostussuunnitelmaa. (Kesäteatterin luonnonympäristöhanke 2010 – 2012).
Kokouksen sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012, jäsenmaksu,
kulukorvaukset, henkilövalinnat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa!
Lasten ja nuorten toimintaa:
HALLOWEEN –bileet lauantaina 5.11. kello 17-22 Seurantalolla Rämsöön lapsille. Luvassa on pientä
suolaista ja makeaa, ongintaa, kummitustunneli, Annan tarinatuokio, Paras asu palkitaan – kilpailu
ja discoilua. Tapahtuma on maksuton. Pukeudu naamiaisasuun ja tule paikalle – jos uskallat !
Seuraava lasten ja nuorten palaveri on perjantaina 6.1 kello 14.00 Katilla, Rämsööntie 942. Tervetuloa!
Luvassa vuoden 2012 toiminnan suunnittelua!
Lempäälän ja Vesilahden kylienkehittämishanke Kylien yhteinen huomen kokoontuu keskiviikkona 9.11. kello
18.30 alkaen Koskenvoimassa. Tilaisuudessa on mukana Juha Kuisma kertomassa nykyisestä työstään
Sytyssä sekä hajarakentamisen hallinnasta (eli Seutuhallinnon esitys rakentamisen rajoittamisesta kaavaalueitten ulkopuolella). Kuulemme ja keskustelemme mitä hankeen aikana on kylillä tehty ja mitä on
suunnitelmissa. Tämä hanke päättyy 30.4.2012. Tule keskustelemaan miten sen jälkeen voitaisiin toimia
yhdessä kylien kehittämisen hyväksi.
Osatakseni varata kahvia ja leipää riittävästi, ilmoita tulostasi p. 040 800 7331 tai ramsoo@ramsoo.fi
Terveisin Marjukka Lähdekorpi-Ojala, kyläsihteeri / Kylien yhteinen huomen / Tredea Oy.

TALKOOT Teatterirannassa la 12.11 klo 10 alkaen. Talvihuoltoa; laiturin purku ja penkkien koonti yms.

Rämsöön koko kylän PIKKUJOULUJUHLAA vietetään la 26.11. Seurantalolla.
Luvassa on perinteistä ohjelmaa, arvontaa, Joulupukki ja tarjoilua. Vapaa pääsy.
Pikkujoulun ohjelmasta vielä tarkemmin seuraavassa kylätiedotteessa ja ilmoitustauluilla.
Säännöllistä toimintaa Rämsöön kylässä:
Seurakunnan kerho maanantaisin kello 9.00 – 10.30 Ahtialan päiväkodissa (noin 4-6 v)
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kylän kodeissa ja päiväkodissa
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi)
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi)
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola)
Lempäälä-opiston villalankakirjontaa ja virkkausta on joka toinen lauantai Seurantalon vintillä
Ja miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU)
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208.
Kylätiedotteessa voivat kaikki kyläläiset (yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Tiedotteeseen
tulevia asioita voi ilmoittaa kyläsihteeri Marjukalle puh. 040 800 7331. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi
ilmoittamalla osoitteesi meille: ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin.
Rämsöön kylätiedote löytyy myös kotisivuiltamme www.ramsoo.fi

