TIEDOTE 8/2015
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

ÄITILAPSI-PIIRI kokoontuu Minna Metsälän luona perjantaina 25.9. klo 10.00 alkaen ja päiväkodilla maanantaina 19.10. klo 9.00-11.00.
JASKAN LENKKI sunnuntaina 27.9. Lenkin pituus n. 12km. Lenkin varrella mehupiste ja maalissa
kahvia, teetä, mehua ja sämpylää. Vapaaehtoinen lenkkimaksu.
Lähtö Seurantalolta (Halisevantie 22) klo 10.00 / juoksijoiden lähtö klo 9.00.
Lenkkipäivänä seurantalolla myös kirppis! Pöytävaraukset p. 045 8497522, hinta 5€/pöytä.
RU:n kirppispöytään voit tuoda myös tavaraa myyntiin. RU:n pöydästä myytyjen tavaroiden
tuotto menee RU:n hyväksi. Mikä ei mene kaupaksi, huolehditaan itse pois. Maksu omantunnon
mukaan!
Seurantalolla myynnissä myös Pirkanmaalla valmistettuja Jar-X -sukkia sekä Pilkkoset -alusvaatteita.

ILOISTA ILTAPÄIVÄÄ vietetään tiistaina 29.9. klo 13.00-15.00 Eeva Viikarin luona.
Rämsöön kyläkerho ry järjestää koko KYLÄN YHTEISEN RETKEN lauantaina 3.10. Vieraillaan
Hämeenlinnan Elämänkaarikahvilassa ja kauppakeskus Goodmanissa sekä Iittalan Lasimäellä.
- lähtö aamupäivällä ja paluu illalla
- kylän lapsille ja nuorille maksuton, aikuiset 10€ / hlö
- ilmoittautumiset pe 25.9. mennessä Kaarina Louhi: kaarina.viitanen(at)kolumbus.fi tai
040 8247 414. Tarkempia tietoja www.ramsoo.fi.
Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 7.10. kello 18.30 Mari ja Markku
Ollinpoikien luona. Tervetuloa! Seuraavat kokouspäivät 4.11. ja 2.12.
Rämsöön TERTTUKERHO haluaa olla mukana tekemässä hyvää ja pitämässä kaikkien varpaat
lämpöisinä! Tertut ottavat puikot kolisten osaa "Kudo villasukat turvapaikanhakijalle"- tempaukseen,
katsotaan kuinka monet sukat saadaan loppuvuoden aikana kudottua! Mikäli villasukkien kutominen ei
innosta, niin ohjelmassa on myös Halloween-koristeiden suunnittelua ja valmistusta.
Seuraava Terttukerho kokoontuu keskiviikkona 14.10. klo 18.00 alkaen Seurantalon kylävintillä.
Tervetuloa uudet ja vanhat Tertut!
PS. Jos haluat olla tempauksen hengessä mukana eivätkä kutimet pysy kädessä, niin Tertuille voi
myös lahjoittaa sukkalankoja projektia varten.

TEATTERI KURKI esittää Vesilahden Nuorisoseurantalolla näytelmän ELINAN SURMA. Näytökseen
la 24.10.2015 klo 19.00 on varattu 15 paikkaa, lipun hinta 20 euroa, johon sisältyy väliaikatarjoilu. Mikäli ryhmän koko (15 henkeä) täyttyy, lipun hinta 18 euroa. Kimppakyydit!
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään la 3.10.2015 mennessä, Kaarina Louhi,
kaarina.viitanen(at)kolumbus.fi tai 040 8247 414, ilmoita myös mahdollinen erikoisruokavalio.
Iloisen pojan KAUPPA-AUTO ajaa syksyllä Rämsöössä parittomien viikkojen keskiviikkoina (23.9.,
7.10., 21.10. jne.). Velhon kaivolla klo 13.15 ja ”vanhalla kaupalla" klo 13.45. Lisätietoja ja
reseptejä www.iloisenpojanlahiruoka.fi.
RU:n tilinumero on muuttunut! Uusi tilinumero FI32 4924 0010 2498 73.

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara ! Rämsööntie ! Vattulantie ! Latomaantie ! n. 9.30 Narvassa
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45.
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736).
HALLOWEEN 2015 Rämsöön seurantalolla
Rämsöön kyläkerhon Lasten ja Nuorten työryhmä järjestää Nuorten omat Halloween-juhlat
perjantaina 30.10. klo 18.00-22.00. Tulossa paljon mukavaa ohjelmaa, lisätietoja lähempänä.
Kantri ry on myöntänyt juhlien järjestämiseen 750€ Nuoriso-Leader -tukea. Suunnittelukokous
sunnuntaina 4.10. klo 14.00 Katilla. Tervetuloa!
Rämsöön seurantalo ympäristöineen muuttuu vainotuksi metsäksi lauantaina 31.10.
Pukukoodi: teeman mukaan - haunted forest! Ikäraja: K-18.
Illalliskortti 20€/hlö, ruokailu klo 18.00-21.00, sis. ruoan ja sisäänpääsymaksun.
Ilmoittautuminen: maksa illalliskortti tilille Rämsöön Urheilijat ry FI32 4924 0010 2498 73 viim.
ke 21.10., kirjoita viestikenttään "illalliskortti, oma nimesi / nimet".
Pelkkä sisäänpääsymaksu 5 €, klo 21 alkaen (ennen klo 21 sisään vain illalliskortilla). Noiduttu
baari aukeaa klo 18.00, C-oikeudet. Paras pukeutuja palkitaan! Karmiva kauhukammio! Tule
viettämään hyytävän hauska ilta! Tapahtuman järjestää Rämsöön Urheilijat ry.
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 / Emmi Ollinpoika)
Kahvakuula maanantaisin 18.00–19.00 Seurantalon pihassa, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)
Naisten jumppa tiistaisin 18.30–19.30 päiväkodilla (Pirkan Opisto / Kati Vaahtolammi)
Isompien lasten sähly keskiviikkoisin 18.00–19.00 Seurantalolla (RU / Akseli Qwick)
4H-kokkikerho torstaisin seurantalon keittiössä 16.30–18.00 (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 keskiviikko-iltaisin ja lauantaisin, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning

OMAA	
  	
  LAJIA	
  	
  ETSIMÄSSÄ!	
  
OHJELMA:	
  
Su	
  30.8.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  6.9.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  20.9.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
La	
  26.9.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  11.10.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
suosikkilaji)	
  	
  
Su	
  18.10.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  1.11.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  	
  15.11.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  
Su	
  29.11.	
  klo	
  14:30-15:30	
  	
  

Kehonhuolto	
  (lihaskalvojen	
  hoitoa	
  foam	
  rollerilla)	
  
Bachata	
  (rauhallinen	
  ja	
  sensuelli	
  latinolaistanssi)	
  
Pilates	
  (kehonhallintaa	
  ja	
  keskivartalotreeniä)	
  
Zumba	
  (rytmikäs,	
  helppo	
  ja	
  hauska	
  latinolaistanssi)	
  
Kahvakuula	
  (monipuolinen,	
  tehokas	
  ja	
  yksinkertainen	
  
Body	
  &	
  Mind	
  (venyttelyä	
  ja	
  rentoutusta)	
  
Rokki	
  (rock´n	
  roll	
  tanssitunti)	
  
Soolo	
  Salsa	
  (iloinen	
  ja	
  rytmikäs	
  latinolaistanssi)	
  
Functional	
  Training	
  (toiminnallinen	
  harjoittelu:	
  monipuolista,	
  luonnollista)	
  

	
  

HUOM!	
  Ohjaaja	
  tuo	
  tarvittavat	
  välineet	
  kaikille	
  tunneille.	
  Ota	
  mukaan	
  liikkumiseen	
  sopivat	
  vaatteet,	
  vesipullo,	
  hikipyyhe	
  ja	
  sisäkengät.	
  
Kaikki	
  tunnit	
  ovat	
  ALKEIS-‐tunteja,	
  eli	
  rohkeasti	
  mukaan!	
  ☺	
  Hinta:	
  35	
  €	
  /	
  9	
  kertaa	
  tai	
  9	
  €	
  /	
  kerta	
  (maksu	
  paikan	
  päällä	
  käteisellä).	
  
Tiedustelut:	
  Päivi	
  Koskinen,	
  paivi.e.koskinen	
  (at)	
  gmail.com	
  (Puh.	
  050	
  5555	
  807)	
  Osoite:	
  Halisevantie	
  22,	
  37350	
  Rämsöö	
  (Rämsöön	
  
seurantalo).	
  Ks.	
  tarkemmat	
  tiedot	
  edellinen	
  tiedote.	
  
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 kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään
mennessä Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin
postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi.
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

