TIEDOTE 8. / 2013.

Kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 4.9. kello 18.30 Arja ja Matti Ollinpojan luona
(Teerentiellä). Kokouksen asioita ovat tulevat Wesilahti –päivät, kyläkysely, kylän hankkeet ja
muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa!
Rämsöön kyläkerho ry
RÄMSÖÖN KYLÄN SÄÄNNÖLLISTÄ HARRASTUSTOIMINTAA:
• Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla ja joka toinen viikko
kodeissa (eri päivinä). Ensimmäinen ma 2.9. kello 9.00 – 11.00 Ahtialan päiväkodilla ja
seuraava perjantaina 20.9. alkaen kello 10 Elina Silvanilla (Ruoholantie) P. 040 7742140.
• Naperosähly maanantaisin alkaen 9.9. Seurantalolla klo 18.15 (vet. Anneli H. 040 5966419)
• Naperojumppa tiistaisin klo 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi)
• Naisten jumppa tiistaisin alk. 3.9. klo 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vet. Kati Vaahtolammi)
• Lasten ja nuorten salibandy peli-illat alkaen 4.9. keskiviikkoisin kello 18.30 – 19.30
Seurantalolla: Ohjaajina toimivat Sini Rajala ja Jussi Leskenmaa, jotka harrastavat lajia.
• Äijäkerho vanhojen koneitten parissa KE alk. 18.9. kello 18.00 – 20.00 Reijon verstaalla
• 4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola)
• Pirkan opiston lankatöitä -kurssi joka toinen LA alk. 14.9. kylävintillä (Räty-Haliseva)
(Tarkista alkamispäivät vetäjiltä, jos on epäselvää).
SPINNING -tunnit ovat alkaneet Ahtialan koulun entisessä keittolatilassa:
* Ikinuorten iskelmä-spinning ke klo 18.30 (30min)
* Keskiviikon kimppahiki ke klo 19.15 (45min)
* Lauantain aamulöylyt la klo 10.00 (45min)
* Nuoriso-spinning la klo 11.00 (45min)
Kaikki uudet pyöräilijät myös innolla mukaan! Hinta 5 € / kerta (RU)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmiin Elina Silvan / 040 7742140 / elina.vitikka@uta.fi

RANTATALKOOT: Kesäteatterirannan remonttihanke jatkuu nyt sillan rakentamisella terassille ja
näyttämön pohjan ja rinteen rakentamisella. Terassin sillan ja näyttämöremontin puutyöt
päätettiin teettää palkkatyönä, mutta talkoota riittää silti vielä kovasti. Kaivuri tullee jo ensi
perjantaina ja heti lauantaina päästäneen valamaan em. pohjia. Aikataulut helposti kuitenkin
vähän venyvät, joten parasta on kysyä talkoista Erkki Tarvaiselta puh. 040 8470022.
KULTTUURIHANKE on alkanut ja hankkeessa työskentelee nyt osa-aikaisesti Marjukka LähdekorpiOjala päätyönään uusi Moottorimusiikin festivaali 8.-9.8.2014. Tapahtuma toteutuu, mikäli kaikki
rahoituskuviot järjestyvät. (KULTTUURITUOTTAJA – Kylän kulttuurin juuret ja siivet, Leader 19391)

TULEVAA: Wesilahti päivät Rämsöössä lauantaina 28.9. (ohjelmaa tähän juhlaan kaivataan)
ja Jaskan Lenkki perinteisesti sunnuntaina 29.9.
Vesilahden kunnan kyläkierros Rämsöössä ke 2.10. Ahtialan päiväkodilla.
Näistä tarkemmat ajat ja ohjelmat ovat seuraavassa tiedotteessa.
KADONNUT: on violetti naisten maastopyörä jo Juhannuksen aikaan osoitteesta Rämsööntie 1081,
nähty myöhemmin Matintien lähellä. Kiitos kaikista havainnoista; Mari Taverne 040 5184726.
Kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää palautetta. Tiedotteessa voivat
kaikki ilmoittaa ilmaiseksi ja se tavoittaa kaikki, joilla on postilaatikko. Palvellakseen vieläkin paremmin, asiat
kannattaa ilmoittaa ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 7036208. Kylätiedote tehdään ja jaetaan talkoilla kylän
postilaatikkoihin. Kylätiedotteen saa sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa em. kyläkerhon osoitteeseen.
JULKAISIJA on Rämsöön kyläkerho ry, postiosoite: Halisevantie 22, 37350 Rämsöö.

