TIEDOTE 2 /2012

Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi

Rämsöön kyläkerhon helmikuun kuukausikokous pidetään keskiviikkona 8.2. kello 18.30 alkaen
VIIKARISSA. Osoite on Rämsööntie 1209. Keskustellaan ajankohtaisista aiheista kuten kesäteatterista
ja rantahankkeesta yms. Tervetuloa kaikki mukaan vaikuttamaan Rämsöön kylän toimintaan!
Seuraavat kokoukset ovat: 7.3. (vuosikokous), 4.4., 2.5. ja 6.6. Paikat sovitaan edellisessä kokouksessa.
Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kodeissa ja päiväkodilla.

Seuraavan kerran piiri kokoontuu 13.2. kello 9 – 11 Ahtialan päiväkodilla. Tervetuloa.

Kevään muut kokoontumiset ovat: 27.2. Elina Korvalalla (Kivitie), 12.3. päiväkodilla (valokuvaus,
mahdollisuus myös pienempien kuvaukseen), 26.3. Minna Metsälällä (Pajunojantie), ke 11.4. päiväkodilla
(huomaa päivä), 23.4. Hanna Peltoniemellä (Härkäläntie), 7.5. päiväkodilla, 21.5. Titta Sorvojalla
(Rämsööntie) ja 4.6. päiväkodilla.

Lasten ja nuorten toimintaa:
Seuraava lasten ja nuorten kokous pidetään ke 15.2. kello 18.00 – 19.00 Vaahtolammilla.
Leffailta pe 24.2. Seurantalon Kylävintillä kello 17.00 ja kello 19.00
La 24.3. bussiretki Ideaparkkiin Lempäälään (Hop Lop ja shoppailu yms) kaikki mukaan!
Lähtö päiväkodin pihasta klo 10.00. Kyyti maksaa aikuisilta 10€ /hlö. Ilmoittaudu mukaan Katille
p. 0400 820 448 viimeistään 7.3. Paluu takaisin Rämsööseen 15.00–15.30.
Pe 27.4. hohtokeilaus Nokialla kello 18.00, omat kyydit
Nokian uimahalliretki tehdään myöhemmin sovittuna ajankohtana.

LASKIAISRIEHA 19.2. kello 14.00 Seurantalolla.
Mäenlaskua, reen vetoa moottorikelkalla, tandemhiihtoa makkaranpaistoa ja puhvetti
(mm. laskiaispullaa ja kahvia).
Rämsöön sarjakilpailut eli MESTARUUSHIIHDOT su 26.2. kello 11.00 Halisevanaukeella (mitalihiihdot,
sarjat 0-100 v.) Puhvetista makkaraa, kahvia ja mehua.
Muistathan maksaa Rämsöön Urheilijoitten jäsenmaksun 3€ / hlö ja 6 € / koko perhe, TSOP 551105-45015.

Karkauspäivän TALVIRIEHA KE 29.2. kello 12.00 – 13.30 Rämsöön uimarannalla
Luvassa talviriehaa, pulkkaviesti, luistelua, kisailuja, makkaranpaistoa jne. (Paikan tarjoamien
mahdollisuuksien mukaan). Tilaisuus on maksuton. Omat pulkat ja luistimet mukaan.
Järj. Vesilahden kunta, liikunta- ja nuorisotoimi
Rämsöön kesäteatterissa Varokaa, mummo tulee!
Käsikirjoitus: Rami Saarijärvi & Ilkka Malmi ja ohjaus: Johanna Tohni

Koko perheen riemukas näytelmä: Hulvaton ja ikivirkeä Mummo huijaa tyttärensä luokseen. Mummo on
päättänyt pelastaa kaikesta valittavan tyttärensä elämästä, jota tämä ei halua. Suuri salainen
suunnitelma sisältää mansikkakakku-ansan, naamioituneen kylän miehen, järveen lentävän kännykän,
katolla mököttävän mummon, kaatuvat tikapuut ja saavillisen kesää. - Tai oikeastaan kaksi.
Esitykset: la 16.6., su 17.6., ti 19.6., ke 20.6., ti 26.6., to 28.6., ja la 30.6. su 1.7., ti 17.7., to 19.7., la
21.7., su 22.7., ti 24.7., to 26.7., la 28.7., su 29.7. ma - pe kello 19.00 ja la - su kello 15.00
Liput: aikuiset 16 euroa ja lapset 10 euroa (alle 13 vuotta).
Puhelin 040 703 6208. www.ramsoo.fi Lisätietoja näytelmästä: www.ramsoo.fi/kesateatteri/index.html
Yhteistyössä: Rämsöön kesäteatteri & Teatteri Kurki & Vammalan Teatteri

Huomio rämsööläiset, tässä on tarjolla edullinen koulutusmahdollisuus:

Yhdistys toimii! koulutus kaikenlaisille yhdistyksille
Paikka:
Aika:

Vesilahden paloasema (kerhotila), Kaskitie 2, 37470 Vesilahti
la 18.2.2012 kello 9.00 - 15.00

Koulutuspäivän tarkoituksena on osallistujien oman tiedon lisääminen ja osaamisen päivittäminen yhdistyksen
lakisääteisistä asioista ja kokemusten vaihtaminen toimivista käytänteistä aktiivisessa yhdistystoiminnassa.
Kouluttajana on Leena Kuhno Maaseudun sivistysliitosta.
Päivän ohjelma:
klo 9.00
Aamukahvin merkeissä tutustuminen ja päivän tavoitteet
klo 9.30
Mukana yhdistyksen toiminnassa, mitä se tarkoittaa?
klo 10.00
Yhdistystoiminnan sääntömääräisyys; johtokunta / hallitus,
sen valinnat, vastuut ja tehtävät
klo 12.00
Lounastauko, omakustanteinen keittoruokailu (5 €)
klo 12.30
Yhdistyksen toiminta ja talous ja niiden tarkastus
+ tietoa verotuksesta (mm. yhdistysten kiinteistöt)
klo 14.00
Jäsenrekisteri ja henkilötietosuoja
klo 14.30
Loppukeskustelu, päivän arviointi ja päätöskahvi
klo 15.00
Hyvää kotimatkaa!
Koulutuksen järjestää Kylien yhteinen huomen -kehittämishanke (Tredea Oy)
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Marjukka Lähdekorpi-Ojala, puh. 040 800 7331
Osallistumismaksu on 10 € / henkilö - sisältäen kahvit.

Säännöllistä harrastustoimintaa 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 Rämsöön 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 kylävintillä
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU)
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet:
10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin 10 € ja kaasugrilli 20 €, ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia.
Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen. Oma kaasupullo tarvitaan.
Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta.
Kyläläisille vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko. Teltat on itse noudettava sekä palautettava puhtaana ja
kuivana. Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Polttoaineet on itse hankittava.
Kyläkerhon em. tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419
(Annelilla on vuokrauskalenteri, joten kaikki käyttö kulkee aina hänen kauttaan)

Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset
ja lusikat. Kaluston vuokrahinta on 20 €. Kysy pj. Taina Vitikka puh. 045 2620 300 (iltaisin).
Rämsöön seurantalon vuokrausta hoitavat pj. Mervi Peltoniemi puh. 040 7489 566 ja
vpj. Sami Haliseva puh. 0400 758 222.
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
Pyrimme tekemään kylätiedotteen kerran kuussa, noin viikkoa ennen kuukausikokousta (pvm:t ovat alussa!)

