TIEDOTE 4. /2014

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

Moottorimusiikin festivaalin kaikille avoin tiedotus/ suunnittelu/ rekrytointitilaisuus on ke 23.4. kello 19.00 Kylävintillä. Tervetuloa kaikki mukaan!
Moottorimusiikin festivaalin valmistelut etenevät vähitellen; taiteilijat tekevät musiikkia
ja tulevat toukokuussa paikanpäälle pariksi päiväksi, äijäkerho kunnostaa instrumentteja
(koneita) ja kuoro aloitti harjoitukset. KUOROON tarvitaan lisää laulajia mukaan!
Stemmalaulu pitäisi osata, mutta hyvä laulaja oppii sen harjoituksissa. Harjoitukset on
sovittu: 8.5., 15.5. ja 22.5. klo 17 sekä sitten elokuussa. Rauni Rokka vetää kuoroa.

Äitilapsipiiri kokoontuu perjantaina 25.4. kello 10.00 Hanna Peltoniemellä
ja Ahtialan päiväkodilla maanantaina 12.5. kello 9.00.
Äitipiirin ja päiväkodin yhteinen kevätretki tehdään Sastamalaan ke 21.5.14.
Lähtö päiväkodilta kello 9.00.

TALKOOT teatterirannassa lauantaina 26.4. kello 10.00 alkaen. Näyttämön
perustusten valutöiden aloittaminen ja alueen siivousta.
Taidesuunnistuksen Vesilahden piste on Tuulan taidelasitornilla (Rionmaantie 12)
ja mukana on useita rämsööläisiä taiteilijoita. La 26.4. ja su 27.4. kello 11 - 17.
Siivoustalkoot Seurantalolla ma 28.4. kello 18.00 alkaen (omat välineet mukaan).

Rämsöön kylän VAPPUKULKUE JA WAPPUBRUNSSI VAPPUPÄIVÄNÄ 1.5.
Iloinen vappukulkue kylälle tärkeiden asioiden; päiväkodin ja Rämsööntien
nopeusrajoituksen puolesta! Kulkue erilaisine menopeleineen lähtee
Ahtialan päiväkodin pihasta kello 11 ja etenee hidasta tahtia päätyen
seurantalolle, jossa on mahdollisuus osallistua Wappubrunssille.
Vappukulkueeseen mukaan kyltit ja julisteet tärkeiden asioiden puolesta
sekä mitä erilaisimmat kulkupelit, joita kylänraitilla liikkuu; traktorit ja
maatalouskoneet, polkupyörät ja skootterit, vaunut ja rattaat, rollaattorit
sekä muut erilaiset liikuntavälineet!
Huumorimielellä matkaan ja hassut hatut päähän. Paras hattu palkitaan!
Kulkueen järjestävät Rämsöön kyläkerho ry ja Rämsöön urheilijat ry.
WAPPUBRUNSSI on tarjolla 1.5. kello 12 alkaen Rämsöön Seurahuoneella
(=Seurantalolla).
Menu: perunasalaatti, kanamakaroni-salaatti,
Caesar-salaatti (Vihersalaatti, caesarkastike, krutongit, parmesanlastut),
tonnikalasalaatti, Waldorfinsalaatti, lihapullat, Kivikylän nakit, keitetyt
perunat, savulohi, graavilohi, himosilakat, sillikaviaari, saaristolaisleipä +
levite sekä ruokajuomana kotikalja ja mehu,
jälkiruokana kahvi, sima ja munkki.
Hinta: aikuiset ja yli 15-v. lapset 18 €, 6–14-v. 7 € sekä lapset alle 6-v.
ilmaiseksi. Sitovat ilmoittautumiset 24.4.2014 mennessä maksamalla
osallistumismaksu RU:n tilille: FI28 5511 0540 0050 15. Laita viestiksi

Wappubrunssi sekä osallistujien nimet. Tuotto menee Rämsöön Urheilijat
ry:n toiminnan tukemiseen. Lämpimästi tervetuloa!
ROSKAJUOKSU kylän raitin siivoamiseksi talven jäljiltä ti 6.5. kello 18.30 päiväkodilta.

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous on keskiviikkona 7.5. kello 18.30
alkaen Rantapaviljongilla. Asioina on Moottorimusiikin festivaali ja
kesäteatteri sekä muuta ajankohtaista. (Seuraava kokouspäivä on 4.6.)
Rämsöön KESÄKAHVILA avautuu 22.6.2014. Otamme nuoria töihin "tutustu ja
tienaa"- periaatteella. Työhön kuuluvat: myyntityö kahviossa, teatterilippujen
varausten vastaanotto, ikkunoiden-, kaappien ja vessojen pesu, terassien
puhtaanapito, uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon
toimintaa edistävät työt. Edellytämme hyvää kylän ja kylän tapahtumien
tuntemusta. Hakemukset 17.5.2014 mennessä Anja Halisevalle puh 0400
769 202 tai anjahky@kotiportti.fi tai Arja Ollinpoika puh. 040 7195 262.

Kesäteatterissa satunäytelmä TUHKIMO (ohjaus Rami Saarijärvi)
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.
Harjoitusaikataulu on netissä ja Facebookissa. Lisätiedot / Mari Ollinpoika.

KYLÄKIRPPIS eli pihakirppis la 17.5. kello 11 -15 Rämsöön raitilla.
Toivomme kaikkien osallistuvien Rämsöön pihakirppisten ilmoittautumisia
etukäteen, lisätäksemme kaikkien kirppisten osoitteet listalle! Ilmoitathan oman
kirppiksesi Rämsöössä mukaan 10.5. mennessä Titalle puh. 040 5945 262.
Myyntipisteet ovat seuraavassa tiedotteessa. (Kartta löytyy jo Facebookissa)

17.5. Illalla juhlitaan kesäkauden avajaisia Seurantalolla alkaen klo 20.
Rämsöön lasten ja nuorten toimintaa on seuraavasti: kokous Katilla la
17.5. klo 16–17 (aika muuttunut) ja telttaretki la 7.6. klo 14 (omat teltat).
27.5. kello 13.00 – 15.00 ILOINEN ILTAPÄIVÄ Kaarina Louhen luona.
Kansalaisopiston (Pirkan Opisto) piirit ovat pääasiassa jo päättyneet.
Salibandyä ei ole keskiviikkona 30.5.
Spinning-tunnit jatkuvat koko kesän, Juhannuksen jälkeen kesäaikataulut”.
Seuraa ilmoittelua facebook, kylätiedote ja kesäkahvila (Elina Silvan 040 7742140)
Naperojumppaan etsitään vetäjää ensi syksyksi!
Kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää palautetta vuosien aikana.
Tiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi ja se tavoittaa kaikki
ne, joilla on postilaatikko. Palvellakseen vieläkin paremmin, asiat kannattaa ilmoittaa ajoissa
ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208 Marjukalle, joka kokoaa tiedotteen. Kylätiedote tehdään ja jaetaan
TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin. Kylätiedotteen saa myös helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa
sähköpostiosoitteensa em. kyläkerhon osoitteeseen. Julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

