TIEDOTE 7/2016
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

NIITTYTALKOOT Niinimäen haassa lauantaina 27.8. klo 10.00-14.00. Niinimäessä on pitkäaikaisen
laidunnuksen ansiosta useita harvinaistuneita lajeja. Näiden säilyminen edellyttää aktiivista hoitoa, jota
varten toivotaan innokkaita käsipareja avuksi! Talkootyö on pääasiassa niittämistä ja haravointia.
Tapahtuma järjestetään jo yhdeksättä kesää Vesilahden luonto ja latu ry:n kanssa.

Tarjoamme evästä, joten ilmoittaudu torstaihin 25.8. mennessä
Sarille: niittypalvelut@gmail.com/ 050 5380 381. Kerrothan samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitteet
sekä kyydin tarpeesi tai mahdollisuutesi tarjota kyytiä muille osallistujille.

SADONKORJUUJUHLA lauantaina 27.8. klo 18.00-21.00 Lanajoen suulla / Viikarin venevajan luona.
Tapahtuman avaa kirkkoherra Harri Henttinen. Vesilahden seurakunta lahjoittanut kynttilöitä,
joita sytytetään yhdessä Lanajokeen laskettavaksi sekä vietetään alkusyksyn iltaa nyyttikestiperiaatteella. Alueella makkaranpaistomahdollisuus. Omat tuolit / viltit kannattaa ottaa
mukaan. Järjestää Vesilahden seurakunta ja Rämsöön kyläkerho. Tervetuloa!
Rämsöön Kyläkerhon järjestämä KOKO PERHEEN RETKI Varalan Urheiluopistoon Tampereelle
lauantaina 10.9. Mennään omilla kyydeillä. Rämsöön Kyläkerho maksaa takkatuvan ja
kaksi saunaa, jotka ovat käytössämme klo 14.00-18.00. Omat pyyhkeet ja uikkarit mukaan.
Ilmoittautuminen to 1.9. mennessä Katille / 0400 820 448. Ilmoita myös, haluatko osallistua alla
oleviin aktiviteetteihin:
- Flowpark klo 10.00-14.00 (omakustanteinen  www.varala.fi/vapaa-aika/flowpark)
- frisbeegolf klo 12.30-14.00 (ilmainen, ei ohjaajaa)
- ruokailu takkatuvalla (kana-riisivuoka)  aikuiset / 10 € ja lapset alle 12 v. / 5 €
Lähde mukaan viettämään mukava liikuntapäivä, saunan lempeät löylyt rentouttavat lihakset ja
vatsan täyttää maittava ruoka! Ps. Aamupäiväksi kannattaa ottaa mukaan omat eväät.
ILOINEN ILTAPÄIVÄ vietetään keskiviikkona 7.9. klo 13.00-15.00 Kaarina ja Ilkka Louhella.
Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS Rantapaviljongilla keskiviikkona 7.9. klo 18.30.
Seuraavat kokouspäivät 5.10., 9.11. ja 7.12.

TERTTUKERHO kokoontuu Kylävintillä keskiviikkona 14.9. klo 18.00. Nautitaan toistemme
seurasta käsitöiden ja kahvittelun kera. Tervetuloa uudet ja vanhat Tertut!
KESÄKAHVILA on sulkenut ovensa tältä kesältä. KIITOKSET kahvilan asiakkaille sekä nuorille!
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).
Kyläkerho on käynnistämässä Rämsöön Iloinen KONKKARONKKA -hanketta. Hankkeen ajatuksena
on tuoda yhteen ikäihmiset ja lapset mm. yhteisten iltapäivähetkien muodossa. Lisätietoja
seuraavassa tiedotteessa.
Iloisen pojan KAUPPA-AUTON syksyn aikataulut seuraavassa tiedotteessa.
Kylänraitilla NOPEUSRAJOITUS 50 km/h. Poliisi valvoo nopeuksia.

Rämsöön kylän harrastuksia
Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuussa
Terttukerho kokoontuu kerran kuussa
Kahvakuula ma 18.00–19.00 Seurantalon pihassa, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)
Pienten sähly maanantaisin (29.8. alkaen) Seurantalolla 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika)
Isompien lasten sähly keskiviikkoisin (31.8. alkaen) 18.30–19.30 Seurantalolla (RU / Akseli Qwick)
Naisten jumppa tiistaisin (6.9. alkaen) päiväkodilla 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila)
4H-kokkikerho torstaisin (8.9. alkaen) Seurantalon keittiössä 16.30–18.00 (Riina Markkola)
Tenavajumpat torstaisin (8.9. alkaen) päiväkodilla 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto/Jenni Antila)
Lankatyöt joka toinen lauantai (17.9. alkaen) Kylävintillä 10.00-13.15 (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva)
Farkkupaja joka toinen keskiviikko (14.9. alkaen) Kylävintillä 14.00-16.30 (Pirkan Opisto / Tarja Matikainen)
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning

Ilman Ompelimo
Vaatteiden korjausompelu
ja mittatilaustyöt
ammattitaidolla.

Ajanvarauksella
046 5665 074
Rämsööntie 1153
37350 Rämsöö
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.

