TIEDOTE 2/2015
Kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi.
Rämsöö löytyy myös Facebookista: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

Rämsöön Urheilijat ry:n JOHTOKUNNAN KOKOUS seurantalolla maanantaina 2.3. klo 18.00.
LUMIKKI ja seitsemän kääpiötä: seuraava tapaaminen maanantaina 2.3. klo 18.00 Ahtialan
päiväkodilla.
Rämsöön kyläkerho ry:n VUOSIKOKOUS keskiviikkona 4.3. kello 18.30 Ahtialan päiväkodilla.
Asioina sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa! Seuraavat kokouspäivät 1.4. ja 6.5.
RU:n järjestämät HIIHTOKILPAILUT lauantaina 7.3. klo 15.00 Halisevan aukeella.
ÄITILAPSI-PIIRI kokoontuu päiväkodilla maanantaina 9.3. klo 9.00-11.00.
ILOISTA ILTAPÄIVÄÄ vietetään tiistaina 10.3. klo 13.00-15.00 Eeva Viikarin luona.
Rämsöön TERTTUKERHO on kylän uusin harrastusmahdollisuus naisille! Tehdään käsitöitä,
askarrellaan, kokataan, juodaan kahvia, luetaan runoja tai ollaan jouten. Seuraava
kokoontuminen keskiviikkona 11.3. klo 18.00 alkaen Kylävintillä. Mukaan voi ottaa esim.
keskeneräisen käsityön. Seuraavien kertojen ohjelmaa ideoidaan yhdessä.
Nerff-KAUPUNKISOTAPÄIVÄ lapsille ja lapsenmielisille seurantalolla perjantaina 13.3. klo 18.30.
Lisätietoja Annelilta.
RU:n jo perinteeksi muodostunut LASKETTELURETKI Ellivuoreen tehdään lauantaina 14.3. Omat
kyydit ja omat eväät. Pulkkamäki ja lasten rinne ovat ilmaisia. Lisätiedot Anu Peltoniemeltä.
Rämsöön Urheilijat ry:n KEVÄTKOKOUS Kylävintillä keskiviikkona 18.3. klo 18.00.
Lasten ja nuorten LUISTELURETKI Vammalan jäähalliin sunnuntaina 29.3. klo 14.30.
Ilmoittautuminen Katille su 22.3. mennessä. Mennään omilla kyydeillä.
Iloisen pojan KAUPPA-AUTO jatkaa kulkuaan Rämsöössä parittomien viikkojen keskiviikkoina
(11.3. ja 25.3.) ”vanhalla kaupalla" klo 11.00 ja Velhon kaivolla klo 11.45.
ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Aikataulu:
8.40 Härkäläntie/Rämsööntie
8.55 Metsä-Mäkeläntie tienhaara
9.00 Taipaleentie/Rämsööntie
9.15 Suonojärventie/Latomaantie
noin 9.30 Narvassa
Kyyti takaisin noin kello 10.45 samaa reittiä, eli noin 11.35 Metsä-Mäkeläntiellä.
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736).

Rämsöön KESÄKAHVILA on jälleen auki kesä- ja heinäkuulla sekä mahdollisesti elokuulla.
Tarkempi aloitus- ja lopetusaika päätetään myöhemmin. Otamme nuoria alle 18-vuotiaita töihin
"tutustu työelämään ja tienaa" -periaatteella. Työhön kuuluvat: myyntityö kahviossa,
teatterilippujen varausten vastaanotto, ikkunoiden-, kaappien- ja vessojenpesu, terassien
puhtaanapito, uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon toimintaa edistävät
työt. Edellytämme hyvää kylän ja kylän tapahtumien tuntemusta. Hakemukset 4.4.2015
mennessä Anja Haliseva, anjahky@kotiportti.fi tai Arja Ollinpoika, arja.ollinpoika@elisanet.fi.
Tiedustelut Anja Haliseva puh. 0400 769202.
LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ / esitykset:
ensi-ilta la 27.6. klo 15
su 28.6. klo 15
ti 30.6. klo 19
to 2.7. klo 19
la 4.7. klo 15
su 5.7. klo 15
tauko
la 25.7. klo 15
su 26.7. klo 15
ti 28.7. klo 19
to 30.7. klo 19
la 1.8. klo 15
to 6.8. klo 19
la 8.8. klo 15
su 9.8. klo 15
Tulossa! WAPPUBRUNSSI	
  vapunpäivänä 1.5. klo 12.00. Mikäli haluat osallistua brunssin ruokatalkoisiin,
ilmoita tekemäsi ruoka Annelille 15.3. mennessä sähköpostitse (anneli.haliseva@kolumbus.fi).
Ilmoittautuminen brunssille tapahtuu maksamalla osallistumismaksu RU:n tilille 17.4. mennessä. Hinnat:
Aikuiset ja yli 15–vuotiaat lapset 18 €, lapset 6-14 vuotta 7 €, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Tulossa! LASTEN ja NUORTEN tapahtumia: bussiretki Tampereelle lauantaina 9.5. sekä yön yli retki
Rämsöön seurantalolle.
Tulossa! KEVÄTKAUDEN AVAJAISET lauantaina 16.5. Aloitetaan lasten ja nuorten yhteislaululla klo 17.00
ja jatketaan aikuisten yhteislaulutapahtumana klo 20.00 alkaen.
Seuraava tiedote ilmestyy viikolla 13.
Rämsöön kylän harrastuksia
Äitilapsi-piiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa
Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuussa
Terttukerho kokoontuu kerran kuussa
Pienten sähly maanantaisin 18.00–19.00 Seurantalolla (RU / Anneli p. 040 5966 419)
Kahvakuulaa samoin maanantaisin 18.00–19.00 Seurantalolla (Marko Peltoniemi p. 040 733 9549)
Naisten jumppa tiistaisin 18.30–19.30 päiväkodilla (Pirkan Opisto / Kati Vaahtolammi)
Äijäkerho keskiviikkoisin Reijon pajalla 18.00–20.00 (Reijo puh. 0400 780 623)
Isompien lasten sähly keskiviikkoisin 18.30–19.30 Seurantalolla (RU / Akseli Qwick)
4H-kokkikerho torstaisin seurantalon keittiössä 16.30–18.00 (Outi Välimäki / Riina Markkola)
Tenavajumpat torstaisin päiväkodilla 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto / Jenni Antila)
Lankatöitä joka toinen lauantai 10.00–13.15 Kylävintillä (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva)
Spinning-tunnit pääsääntöisesti torstaisin ja lauantaisin
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuun tiedotteen asiat kuluvan kuun 15. päivään mennessä
Elinalle, elina.korvala@gmail.com tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin.
Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedotteen virallinen
julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

