TIEDOTE 10. /2014

Rämsöön kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi.

Rämsöön	
  kylän	
  kotisivut	
  toimivat	
  taas!	
  Entinen	
  osoite:	
  www.ramsoo.fi.	
  Sivut	
  olivat	
  alhaalla	
  liki	
  kuukauden,	
  
kun	
  Saunalahden	
  palvelu	
  lopetettiin	
  ja	
  Elisan	
  palvelun	
  auki	
  saaminen	
  oli	
  erittäin	
  hankalaa.	
  

Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu Ahtialan päiväkodilla maanantaina 3.11. kello
9.00 ja perjantaina 14.11. Hanna Peltoniemellä.
Iloisen pojan kauppa-auto jatkaa Rämsöössä kulkuaan parittomien viikkojen keskiviikkoina	
  
5.11., 19.11., 3.12. jne.	
  "vanhalla kaupalla" kello 11:00 ja Velhon kaivolla kello 11:45.

Rämsöön lasten ja nuorten retki Ikaalisten Kylpylään lauantaina 8.11. Lähdemme
päiväkodin pihasta klo 10 ja takaisin kylpylästä noin klo 16. Aikuiset maksavat
bussimatkasta 10 euroa. Ilmoittaudu mukaan Katille 3.11 mennessä!
Iloinen iltapäivä vietetään ti 11.11. klo 13 – 15 Anna-Maija Välimäellä (Välimäentie)
Rämsöön kyläkerhon syyskokous keskiviikkona 12.11. kello 18.30 Kylävintillä
Syyskokouksen asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015, johtokunnan
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta sekä muut sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Rämsöön kyläkerho ry:n johtokunta
Rämsöön Urheilijat johtokunnan kokous 19.11. klo 18.00 Anneli Halisevalla.
La 22.11 retki Sorin Joulusirkukseen kello 16.00 (päiväkoti, äitilapsipiiri ja perheet)
Lipun saavat kaikki ilmoittautuneet, mutta bussiin mahtuu vain 50 henkeä.
Loput omilla kyydeillä - sovitaan kyydeistä / yhteiskyydeistä myöhemmin.
Sirkuslipun hinta on lapset (alle 15v.) 14,50€ ja aikuiset 18,50€.
Taina Vitikka toimittaa tiedot, miten liput maksetaan.
Bussi lähtee kello 14.45 Ahtialan päiväkodin pihasta.
Rämsöön koko kylän PIKKUJOULUT vietetään la 29.11. Seurantalolla alkaen 17.30.
Perinteisesti ohjelmassa on joulupuuroa, joulupukki, arvontaa ja mukavaa ohjelmaa.
Koristelu- ja tortunpaistotalkoot pe 28.11. klo 18 ja siivoustalkoot su 30.11. klo 17.00.

Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous pidetään tiistaina 9.12. klo 18.00 Seurantalolla
Syyskokouksen asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015, johtokunnan
jäsenten valinta ym. sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta
Lyhtypolku taivalletaan torstaina 18.12. (Päivä saattaa vielä muuttua)
Kulttuurituottaja, kylän kulttuurin juuret ja siivet -hanke (19391) päättyy 31.10. ja
samalla loppuu myös työntekijän osa-aikainen työpesti. Hanke kesti 15 kuukautta.
Rämsöön kylän kaksi muuta EU-hanketta, eli rantaremontti (Ranta ja kesäteatteri
2012–13, 16987) ja katsomon suunnitteluhanke (Katosrakenne 21918) päättyvät
myös 31.10.2014. Molemmista hankkeista on laadittu loppuraportit ja
maksatushakemukset jätetään pikapuoliin Kantrin kautta ELY-keskukseen.

Moottorimusiikin festivaalin konserttien video-tallennetta voi tilata omakustannushintaan
10€ (DVD-levy, kansi ja kopiointikulu) puh. 040 703 6208 / Marjukka.
Festivaalin t-paitoja löytyy vielä muutamia 15€. Molemmat ovat hyviä joululahjoja!

	
  
Kunnan	
  koolle	
  kutsuma	
  keskustelutilaisuus	
  Ahtialan	
  päiväkodin	
  tulevaisuudesta	
  pidettiin	
  22.10.2014	
  
Paikalla	
   oli	
   runsaasti	
   väkeä.	
   Lämmin	
   kiitos	
   kaikille	
   kyläläisille	
   osallistumisesta.	
   Keskustelu	
   asiasta	
  
jatkuu!	
  
	
  
Rämsöön kylän harrastuksia
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa
Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuussa
Pienten sähly maanantaisin kello 18.00 – 19.00 Seurantalolla (RU / Anneli p. 040 5966 419)
Kahvakuulaa samoin ma kello 18.00 – 19.00 Seurantalolla (Marko Peltoniemi p. 040 7339549)
Naisten jumppa tiistaisin 18.30–19.30 päiväkodilla (Pirkan opisto / Kati Vaahtolammi)
Koululaisten iltapäiväkerho keskiviikkoisin päiväkodilla klo 13.00 – 17.00 (kyläosuuskunta)
Äijäkerho keskiviikkoisin Reijon pajalla kello 18.00 – 20.00 (Reijo puh. 0400 780 623)
Isompien lasten sähly keskiviikkoisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla (RU / Akseli Qwick)
4-H kokkikerho torstaisin seurantalon keittiössä klo 16.30–18.00 (Outi Välimäki/Riina Markkola)
Lankatöitä joka toinen lauantai klo 10.00–13.15 Kylävintillä (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva)
SPINNING-tunnit ovat pääsääntöisesti torstaisin ja lauantaisin.
Lisätiedot facebook/Rämsöön spinning ja Elina Silvan 040 774 2140.
ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Aikataulu: kello 8.40 Härkäläntie/ Rämsööntie,
8.55 Metsä-Mäkeläntie tiehaara, 9.00 Taipaleentie/Rämsööntie, 9.15 Suonojärventie/Latomaantie ja
noin 9.30 Narvassa. Kyyti takaisin noin kello 10.45 samaa reittiä eli noin 11.35 Metsä-Mäkeläntiellä.
(Taksi p. 0400 807736)
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	
  etukäteen	
  sähköpostilla	
  ja	
  maksetaan	
  käteisellä	
  noudettaessa.	
  
Jakelupaikkana	
  ruokapiiri	
  saa	
  käyttää	
  Ammattikoulun	
  tiloja	
  Vexve	
  Areenalla.	
  Seuraavat	
  jakelupäivät	
  ovat	
  torstait	
  27.11.	
  ja	
  
18.12.,	
  kello	
  17–18.	
  Sastamalan	
  ruokapiirin	
  nettisivut	
  löytyvät	
  osoitteesta	
  http://sastamalanruokapiiri.wordpress.com/	
  ja	
  
Facebookista	
  piirin	
  ryhmä	
  löytyy	
  nimellä	
  Sastamalan	
  Ruokapiiri.

Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on
postilaatikko. Kylätiedote on saanut paljon hyvää palautetta vuosikymmenten aikana. Tiedotteessa voivat
kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Palvellakseen vieläkin paremmin, asiat
kannattaa ilmoittaa ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208 Marjukalle, joka kokoaa tiedotteen.
Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti
sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa em. kyläkerhon osoitteeseen. Kylätiedotteen virallinen
julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

