TIEDOTE 3. /2014

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

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 2.4.2014
kello 18.30 alkaen Anja Halisevan ja Erkki Tarvaisen luona. Asioina mm.
vappukulkue ja päiväkodin uhkatilanne. Seuraavat kokouspäivät ovat: 7.5. ja 4.6.
TUHKIMON seuraava kokoontuminen on la 5.4.14 klo 13 Kylävintillä.
Kuullaan roolituksesta ja päästään maistelemaan tekstiä. Tapaamisiin!
Linja-autokuljetus Rämsööstä Supermessuille Pirkkahalliin 12.4. (kääntöpuolella)
Äitilapsipiiri kokoontuu Ahtialan päiväkodilla maanantaina 14.4. klo 9.00–11.00

Iloinen iltapäivä vietetään Ahtialan päiväkodilla tiistaina 15.4. klo 9.00–11.00
TULE MUKAAN MMF-kuoroon! Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 15.4.
kello 18.30 Seurantalolla. Tervetuloa paikalle kaikki kokeneet laulajat, miehet ja
naiset, jotka osaavat laulaa stemmoissa.( Ilmianna vaikka laulava naapurisi –
pyydetään mukaan festivaalin esiintyjäksi). Kuoroa johtaa Rauni Rokka.
Maanantaina 28.4. kello 18.30 on koristelutalkoot Seurantalolla

”VAPPUMARSSI” 1.5. kylän asioiden puolesta (päiväkoti + nopeusrajoitus) kello 11
päiväkodilta Seurantalolle. Hassut asut ja menopelit (kävelyvauhti).
WAPPUBRUNSSI 1.5. klo 12 alkaen Rämsöön seurantalolla. Paras wappuhattu
palkitaan! Brunssikortti: Aikuiset 18 €, lapset 6-12v. 7 € EURO, alle 6v. ilmainen
Ilmoittaudu maksamalla brunssikortti RU:n tilille 22.4.2014 mennessä!
Tilinumero: 551105-45015 / Rämsöön Urheilijat ry, viitteeksi maksuun
”wappubrunssi” ja osallistujien nimi. Lisätiedot Elina Silvan 040 7742140.

Roskajuoksu 6.5. kylän raitin siivouksen merkeissä (sovitaan aikataulusta)

Pihakirppispäivä 17.5.2014 Rämsöössä. Vietämme yhteistä pihakirppispäivää

lauantaina 17.5. klo 11–15. Kirppispäivää markkinoidaan mm. Facebookissa, minkä
vuoksi toivomme kirppisten ilmoittautumisia etukäteen, lisätäksemme kaikkien kirppisten
osoitteet listalle. Ilmoitathan oman pihakirppiksesi Rämsöössä mukaan 10.5. mennessä!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 040 5945 262 / Titta tai ak.sorvoja@gmail.com

Illalla 17.5. yhteislauluiltamat eli kesäkauden avajaiset talolla kello 20.00.
PS MUISTA MAKSAA Rämsöön Urheilijat ry:n JÄSENMAKSU 2014! (Kts. edellinen tiedote)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rämsöön kesäteatterissa kaikenikäisten satunäytelmä TUHKIMO.
Esitykset: la 28.6. klo 15, su 29.6. klo 15, ti 1.7. klo 19, to 3.7. klo 19, pe 4.7. klo 19
su 6.7. klo 19 (huomaa aika!) TAUKO
ke 23.7. klo 19, to 24.7. klo 19, la 26.7. klo 15, su 27.7. klo 15, ti 29.7. klo 19,
to 31.7. klo 19, pe 1.8. klo 19 ja la 2.8. klo 15.

Moottorimusiikin festivaali Rämsöön kesäteatterissa 15.8. ja 16.8. (klo 18-22)

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Aikataulu on: kello 8.40 ent.
kyläkauppa, 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.
Käyttäkäähän tätä kunnan tarjoamaa palvelua! (Lehtimäen taksi p. 0400 807736)
_________________________________________________________________________________________________

Hanketoimintaa: Rämsöössä on menossa nyt kolme eri EU-osarahoitteista hanketta, joista
rantaremontti jatkuu taas keväällä näyttämön ja rannan rinteen kunnostamisella ja sähkötöillä.
(Ranta ja kesäteatteri 2012–13, Leader 16987). Uusimpana on käynnistynyt teatterin katsomon
kattamisen suunnitteluhanke, jossa juuri nyt etsitään sopivaa suunnittelijaa. (Katosrakenne,
Leader 21918). Kolmantena on kulttuurihanke, jossa päätehtävänämme on Moottorimusiikin
festivaalin jatko ja kehittäminen sekä osaksi kyläsuunnitelma, kylän kulttuuri ja tapahtumat.
(Kulttuurituottaja, Kylän kulttuurin juuret ja siivet – kehittämishanke, Leader 19391).

RÄMSÖÖN KYLÄN SÄÄNNÖLLISTÄ HARRASTUSTOIMINTAA:
Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa.
Varttuneiden Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuukaudessa. Lasten ja nuorten toimintaa ahkerasti.
• Naperosähly maanantaisin Seurantalolla klo 18.15 – 19.15 (RU / vetäjä Anneli H. 040 5966419)
• Kahvakuula maanantaisin kello 18.15 – 19.15 Seurantalolla (RU / Marko Peltoniemi)
• Naperojumppa tiistaisin klo 17.30 – 18.15 päiväkodissa (Pirkan opisto / vetäjä Iida Ollinpoika p.)
• Naisten jumppa tiistaisin klo 18.30 – 19.30 päiväkodissa (Pirkan opisto / vetäjä Kati Vaahtolammi)
• Lasten ja nuorten salibandy keskiviikkoisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla.
Ohjaajina toimivat Sini Rajala ja Jussi Leskenmaa.
• Äijäkerho vanhojen koneitten parissa keskiviikkona kello 18.00 – 20.00 Alhon Reijon verstaalla
• Kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.30 – 17.00 (4H-kerho / vetäjä Riina Markkola)
• Pirkan opiston lankatöitä -kurssi joka toinen lauantai Kylävintillä (Pirkan Opisto / op. Ulpu Räty-Haliseva)
Spinning-tunnit keskiviikkoisin ja lauantaisin ent. ruokalassa, 5 € /kerta (RU / vetäjä Elina Silvan 040 7742140)

SUPERMESSUT La 12.4.14 Pirkkahallissa
Puutarha-messut, Kotimaan Matkailumessut, Tampereen Viinimessut, Kirjateema-alue sekä Tampere Bike Show – VIIDET messut samalla lipulla!

Puutarhamessuilla huomioidaan niin kotipihan kuin mökkiympäristön multasormia,
Kotimaan matkailumessut inspiroivat tutustumaan kiehtovaan kotimaahamme, Kirjateema-alueella voi selailla usean eri näytteilleasettajan antia mukavasti saman katon
alla ja Viinimessuilla voi tutustua uusiin makuelämyksiin! Ensimmäistä kertaa
järjestettävä Tampere Bike Show kokoaa yhteen alan harrastajat ja moottoripyöräilystä
kiinnostuneet! Parhaat ostokset tehdään messuilla!
(Edellisen kerran vuonna 2012 järjestetyt Supermessut kokosivat Pirkkahalliin yli
25 000 messuvierasta ja 530 näytteilleasettajaa!)

Aikataulu

Huittinen, la-asema
klo 07:55
Pehula, tori
klo 08:10
Kiikka, uimahalli
klo 08:15
Vammala, la-asema
klo 08:30
Rämsöö, Honkiniement. pysäkki klo 08:55
Narva, Latomaant. pys.
klo 09:10
Vesilahti, Rautialant. pys. klo 09:20
Lempäälä, Kirkon pys.
klo 09:30

Hinta: 20 €/ hlö, kuljetus, 30 €/ hlö, kuljetus ja lippu
Ilmoittaudu mukaan: Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky
+358 400 631 830 www.pekkapalmgren.fi
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