TIEDOTE 9. / 2013.

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

TAPAHTUMAVIIKONLOPPU Rämsöössä 28.–29.9
* Wesilahti-päivät lauantaina 28.9. kello 13.00 – 16.00 Rämsöön Seurantalolla.
Ohjelmassa mm.: Rämsöön esittely kuvin, nuorten esitys, kahvitarjoilu (noin klo
14.30), musiikkia, Rämsöö-gallup, esillä valokuvia, arvontaa ja tilaisuuden lopuksi
on mahdollisuus jäädä katsomaan Moottorimusiikin festivaalin videotallennetta.
Mukana tapahtumassa on myös Pirkan Opisto.
Kylän yrittäjille on varattu esittelypöytä, johon lämpimästi toivomme teiltä
esitteitä, tietoa tai muuta vastaavaa. Ota yhteys Anja Halisevaan p. 0400 769 202.
* Perinteinen JASKAN LENKKI sunnuntaina 29.9. alkaen kello 9.00 kävelijät ja
kello 10.00 juoksijat. Lasten oma lenkki (Välimäen lenkki). Arpajaiset.
Kaikki mukaan tapahtumaviikonloppuun näyttämään miten runsasta toimintaa,
elämää, harrastusta, puuhaa ja yrittäjyyttä meillä Rämsöössä on!
Järj.: Rämsöön kyläkerho & Rämsöön Urheilijat, Vesilahden kunta, Wesilahti-seura
Vesilahden kunnan KYLÄKIERROS ja kyläkerhon kuukausikokous keskiviikkona
2.10. Ahtialan päiväkodilla.
Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30 ja kyläkierrostilaisuus kello 18.00.
Paikalla on Vesilahden kunnan johtoa.
Keskustelun aiheiksi olemme ennakkoon ilmoittaneet: tieasiat (nopeudet kylällä ja
Härkäläntie), uimarannan ylläpito, tonttimaata Rämsööstä?, kesäteatterin remontti
nyt ja jatkossa, Ahtialan päiväkoti sekä tulevat Moottorimusiikin festivaalit 2014.
Kyläkierrostilaisuuden jälkeen pidämme lyhyen Rämsöön kyläkerhon
kuukausikokouksen, jonka asioita ovat mm. uusi katsomon katoshanke ja muut
ajankohtaiset asiat. Tervetuloa – osallistumalla voit parhaiten vaikuttaa!
Varttuneiden Iloinen iltapäivä vietetään Annikki Syrjäsen luona tiistaina 24.9.
kello 13.00 alkaen.
- Lauantaina 5.10 kello 13.00 lasten ja nuorten kokous Vaahtolammin Katilla
- Pe 11.10 kello 17 alkaen perinteinen lasten ja nuorten peli-ilta Seurantalolla.
Lisätietoja lähempänä Katilta.
- La 26.10 kaikenikäisten rämsööläisten bussiretki Viihdekeskus Flamingoon
Vantaalle. Viihdekeskuksesta löydät elokuvateatterin, kylpylän, keilahallin,
kymmenkunta ruokaravintolaa, ostoskeskuksen, sisäseikkailupuiston ym. Katso
lisää www.flamingo.fi. Lähtö on kello 8.30 Ahtialan päiväkodin pihasta. Paluu illalla
noin kello 19.00. Aikuiset maksavat bussimatkasta 20 euroa (yli 18v.).
Ilmoittautuminen Katille numeroon 0400 820 448 su 13.10 mennessä. Tervetuloa!
- La 16.11 lasten ja nuorten retki Tampereelle. (Lisätiedot tästä lähempänä)

Rämsöön Urheilijat: Jaskan Lenkki 29.9.
- La 5.10. klo 10.00 tuulenkaatotalkoot sekä jätepisteen korjausta (Seurantalolla).
- Syyskauden päättäjäiset 19.10., illanvietto yhteislaulun merkeissä. Puhvetti.
- Kylän pikkujoulut 23.11. kello 18.00
(koristelutalkoot pe 22.11. klo 18.30 ja siivoustalkoot su 24.11. klo 17.00)
- RU:n syyskokous ma 9.12. klo 18.00 Seurantalolla
- Lyhtypolku torstaina 19.12.
RÄMSÖÖN KYLÄN SÄÄNNÖLLISTÄ HARRASTUSTOIMINTAA:
• Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa.
Perjantaina 20.9. alkaen kello 10 Elina Silvanilla (Ruoholantie) P. 040 7742140.
• Naperosähly maanantaisin Seurantalolla klo 18.15 – 19.15
(vetäjä Anneli H. 040 5966419)
• Naperojumppa tiistaisin klo 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjä Anu Peltoniemi)
• Naisten jumppa tiistaisin klo 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjä Kati Vaahtolammi)
• Lasten ja nuorten salibandy peli-illat keskiviikkoisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla.
Ohjaajina toimivat Sini Rajala ja Jussi Leskenmaa.
• Äijäkerho vanhojen koneitten parissa keskiviikkona alkaen 18.9. kello 18.00 – 20.00
• Alhon Reijon verstaalla
• 4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.30 – 17.00 (Riina Markkola)
• Pirkan opiston lankatöitä -kurssi joka toinen LA alkaen 14.9. kylävintillä (Räty-Haliseva)
Suosittu kahvakuula on päättynyt tältä kesäkaudelta. Kiitos Markolle vetäjänä!
SPINNING -tunnit Ahtialan kyläkoulun entisessä keittolatilassa:
* Keskiviikkona ikinuorten iskelmä-spinning klo 18.30 (30min)
* Keskiviikon kimppahiki ke klo 19.15 (45min)
* Lauantain aamulöylyt la klo 10.00 (45min)
* Lauantaina nuoriso-spinning 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
Sastamalan ruokapiiri. LÄHI- JA LUOMURUOKAA: Sastamalassa toimii Ruokapiiri, joka
välittää tuoretta, terveellistä ja puhdasta ruokaa, läheltä ja/tai luomuna, ilman
ylimääräisiä välikäsiä. Ruokapiiriin voi liittyä kuka tahansa: liittyminen ei maksa mitään
eikä velvoita ostamaan. Liittyminen tapahtuu lähettämällä yhteystietonsa (nimi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sähköpostilla sastamalanruokapiiri@gmail.com.
Ruokapiirin jäsenille lähetetään kerran kuukaudessa tiedote saatavilla olevista tuotteista
sähköpostilla. Tuotteet tilataan sähköpostilla viimeistään jakelupäivää edeltävänä
maanantaina ja tuotteet maksetaan käteisellä tuotteita noudettaessa. Jakelupaikkana
ruokapiiri saa käyttää Vammalan Ammattikoulun Ravintola Wareliusta, Vexve
Areenalla(osoite Ratakatu 37). Seuraavat jakelupäivät ovat: to 26.9., to 31.10., to 28.11.
ja to 19.12., kello 17:00–17:30. Sastamalan ruokapiirin nettisivut löytyvät osoitteesta
http://sastamalanruokapiiri.wordpress.com/ ja Facebookista piiri löytyy: Sastamalan
Ruokapiiri. Seuraavan jakelupäivän (to 26.9) tilauspäivä on maanantaina 23.9.!
Ruokapiiristä voi kysyä lisätietoja Päivi Koskiselta paivi.e.koskinen@gmail.com
HUOM: Rämsöön kyläkyselyssä enemmistö oli kiinnostunut jonkinlaisesta hankintarenkaasta.
Olkaa hyvät ja ilmoittakaa kyläkerhon sähköpostiin myös osoitteenne, jos liitytte ruokapiirin.
Voimme tehdä oman sähköpostiringin mahdollista tavaroiden vuorotellen hakemista varten.

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. 040 703 6208.
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.

