TIEDOTE 4 / 2012

Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi

Seurakunnallista perinnettä noudattaen LUKUKINKERIT su 1.4.2012 klo 15.00 Anja Halisevalla
Rämsööntie 1142. Lämpimästi tervetuloa toivottelevat Anja ja Erkki.

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 4.4. kello 18.30 alkaen Kylävintillä.
Ilta alkaa TIE -tilaisuudella, aiheena Härkäläntie, johon on mukaan kutsuttu Tiehallinnon
edustajia (ainakin yksi), Nokian kaupungin edustajia (ei varmuutta vielä) ja paikalle ovat tulossa
myös kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, kunnaninsinööri Tapio Kauppila ja kehittämispäällikkö
Markku Männikkö, Mukana ovat myös naapurikylän Tottijärven edustajat.
Tiekeskustelun jälkeen jatketaan kuukausikokouksella, jossa asiaa mm. teatterirantahankkeesta.

Seuraavat kyläkerhon kuukausikokoukset ovat: 2.5. ja 6.6.12.

Ahtialan päiväkodin väki kiittää lämpimästi hiihtolatujen ja luistelukentän talkoolaisia!
Siivousilta perjantaina 13.4. kello 18.00 alkaen Rämsöön Seurantalolla, vintti, sali, vessa ja keittiö
ym. siivotaan taas kesäkuntoon! Tule mukaan oman kylän talon talkoisiin. Kahvit tarjolla.
Su 15.4. Nokian uimahalliretki klo 13 – 15. Pe 27.4. hohtokeilaus Nokialla klo 18. Omat kyydit.
Taidesuunnistus Rämsöön Seurantalolla la 21.4. ja 22.4. kello 11.00 – 17.00. Nähtävänä on
monenlaista taidetta kylältä ja muualta (Tuula Mäkinen, Pirkko Haavisto, Helena Saikkonen, Päivi
Salminen, Inka Valtamo, Riitta Pentti, jne.) Vapaa pääsy. Kahvio. Järj. Vesilahden taideyhdistys.
Tanssikurssit paritanssin alkeet Rämsöön Seurantalolla 5.-6.5. ja 12.-13.5. klo 10.00-14.30.
Tanssinopettaja Jyrki Lahtinen, 20 oppituntia, kurssimaksu 31,00 €. Lisätiedot Lempäälä Opisto.
Kylän vuosikelloa eli kylän tapahtumien aikataulua kootaan! (Vältetään päällekkäisyyksiä).
Ole hyvä ja ilmoita tapahtumista ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai 040 7036208.

Rämsöön kesäteatterissa Varokaa, mummo tulee!
www.ramsoo.fi
Seuraa Rämsöön kotisivuilta juttua näytelmän harjoituksista ja etenemisestä sekä tulevasta
Kesäkertsi –kisasta; voit ilmoittaa/äänestää kesäisiä iskelmä –suosikkejasi näytelmässä bändin
esitettäväksi! (Lisää seuraavassa tiedotteessa). Näytelmän seuraavat harjoitukset ovat: to 29.3. klo
17.30-20.00 Rämsöön Kylävintti, ma 2.4. 17.30-20 Vesilahti kk nuorisoseurantalo, to 12.4. 17.30-20
Rämsöö Kylävintti tai Teatteriranta!, ma 16.4. 17.30-20 Rämsöö Teatteriranta, to 19.4. ja to 26.4.
Varmista aina treenien paikka…(säävaraus) ja la 28.4. 10.00-16.00 eli pitkä treenipäivä rannassa!
Rämsöön kylän kotisivuja päivitetään taas! Nyt kylän sivuille on avattu oma sivu kylän yrittäjille.
Voit ilmaiseksi ilmoittaa yhteystietosi; nimi, toimiala ja yhteystiedot, logo ja linkki omille kotisivuille.
Ilmoita ari.karhu@nallegraf.fi tai ramsoo@ramsoo.fi.
Kylän omille kotisivuille kaivataan UUTISIA! Esim. tapahtumista, kalansaaliista, merkkipäivistä tai vaikka
myytävistä taloista /tonteista. Lisäksi kaipaamme erityisesti maisemakuvia Rämsööstä em. osoitteeseen.
Jatkossa lisäämme sivuille Suonojärvi / luonto / ympäristötietoa, historiaa ja kylän yhdistystoimintaa.
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ram soo.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 (puh. 30.4.12 asti).
Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla osoitteesi meille: ramsoo@ramsoo.fi.
Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin.
Pyrimme tekemään kylätiedotteen kerran kuussa, noin viikkoa ennen kuukausikokousta. Seuraava vko 17.

