TIEDOTE 9/2018 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja
Rämsöön Urheilijat.

Rämsöön kyläkerho ry:n kuukausikokous keskiviikkona 5.9. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Asiana mm.
Katsomokatos. Tervetuloa!
Seuraavat kokoukset 3.10., 7.11. ja 12.12., paikka ilmoitetaan aina edeltävässä Kylätiedotteessa.
__________________________________________________________________________________________________________________

Iloinen Konkkaronkka – tapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla keskiviikkoisin klo 14.0017.00 Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222,
konkkaronkka(at)ramsoo.fi

Lämmin KIITOS jokaiselle Rämsöön Kesäteatterin rakenteiden purkutalkoisiin osallistuneille!
Keväällä jatketaan talkoilemalla penkkien rakentamista ja maisemointia.
Suureen hankkeeseemme tarvitaan edelleen tukea. Tukea voit kahdella tavalla:
1) Ostamalla oman nimilaatan penkkiin
Uuden katsomon yhden istuinpaikan nimilaatan hinta on 100 euroa. Penkkejä voi ostaa niin monta kuin
haluaa. Nimilaattojen paikat katsomon penkeissä arvotaan. Ostaessasi useamman paikan, saat ne
halutessasi vierekkäin. Nimilaatan ostaminen ei oikeuta istumaoikeutta ko. paikalle tai vapaalippuja.
Nimikkopenkin eli nimilaatan saat ilmoittamalla toivomasi nimitekstin (henkilö tai yritys) kaavakkeeseen ja
maksamalla 100 euroa Rämsöön kyläkerhon tilille FI83 4252 0010 0597 53. Laita maksun viestiksi
Nimikkopenkki, niin osaamme yhdistää maksun ja nimilaatan. Kaavake löytyy netistä www.ramsoo.fi ja
tämän tiedotteen kääntöpuolelta. Katsomokatoksen avajaisiin keväällä 2019 kutsutaan kaikki nimilaatan
ostaneet nauttimaan illasta omalla nimikkopaikallaan!
2) Lahjoittamalla keräystilille haluamasi summan
Keräystilin numero on: FI36 4108 0010 5087 14.
Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Rämsöön Kyläkerho ry (y-tunnus 0666289-8), luvan myöntäjä: Sisä-Suomen Poliisilaitos.
Luvan numero ja pvm: RA / 2018 / 527, 30.5.2018. Toimeenpanoaika: 1.6.2018 – 31.5.2019. Toimeenpanoalue: Pirkanmaa.

SUURI KIITOS KAIKILLE JO HANKETTA TUKENEILLE!
Lisätietoja katosprojektista: www.ramsoo.fi, Facebook.com/Katsomokatos ja /Rämsöön kylä
________________________________________________________________________________________________________________________________

Lasten ja nuorten toimintaryhmän kokous ti 4.9.2018 klo 18 Vaahtolammilla. Lisätiedot Kati. Järj. Rkk
________________________________________________________________________________________________________________________________

Perinteinen Jaskan Lenkki jälleen30.9. Lähdöt Seurantalolta kävelijöillä klo 9 ja juoksijoilla klo 10.
Järj. RU

________________________________________________________________________________________________________________________________

Harrastukset alkavat syksyn myötä:
Junior-sähly 3.9. alkaen maanantaisin klo 18.30 – 19.30 Seurantalolla. Vetäjänä Alisa Qwick. RU
Sähly 5.9. alkaen keskiviikkoisin klo 18.30 – 19.30 Seurantalolla. Vetäjänä Akseli Qwick. RU
Naisten jumppa 11.9.alkaen tiistaisin klo 18.30 – 19.30 Ahtialan päiväkodilla. Vetäjänä Jenni Antila (Pirkan
Opisto)
Spinnig-tunnit alkavat syyskuussa, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning .RU

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merkitse jo kalenteriin, tulossa:
6.10. Naisten Hemmottelupäivä Seurantalolla
6.10. klo 20 alkaen Yhteislauluilta Seurantalolla, laulantaa soolona ja duettona. RU
1.12. Perinteiset koko kylän Pikkujoulut. RU ja RKK

__________________________________________________________________________________________________________________
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 ramsoo(at)ramsoo.fi.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.

Rämsöön kyläkerho ry:n katosprojektin tukeminen nimikkopenkein
Nimilaatta kiinnitetään pysyvästi penkin selkänojaan.
Ostan Rämsöön kesäteatterin uudesta katsomosta nimikkopenkin/penkkejä eli nimilaatan/laattoja seuraavasti:
Nimilaattojen määrä: ____________ kpl
Nimi penkkilaattaan: ________________________________________________________ (TIKKUKIRJAIMIN)
Henkilö TAI yritys. (Jos haluat useampia laattoja ja eri nimiä laattoihin, toimita erillinen nimilista)
Maksaja:___________________________________________________________________
Maksajan puhelinnumero: ____________________________________________________
Maksun saaja: Rämsöön kyläkerho ry (Y-tunnus 0666289-8)
Maksun saajan tilinumero: FI83 4252 0010 0597 53
Viestikenttään: Nimikkopenkki

Laita maksun viestiksi Nimikkopenkki, jotta osaamme yhdistää maksun ja nimilaatan tiedot
Toimita kaavake Rämsöön kyläkerholle osoitteella Rämsöön kyläkerho, Halisevantie 22, 37350 Vesilahti
TAI toimita Kesäkahvilaan (Rämsööntie 981) TAI sähköpostilla ramsoo@ramsoo.fi
Tämä kaavake löytyy myös netistä www.ramsoo.fi ja Facebook.com/Katsomokatos ja Facebook.com/Rämsöön kylä
( Jos haluat eri nimiä laattoihin, toimita erillinen lista. Haluan laatat vierekkäin:__________ Kyllä

_________ Ei )

NIMIKKOPENKKI Rämsöön kesäteatteriin

Maksun saaja: Rämsöön kyläkerho ry (Y-tunnus 0666289-8)
Maksun saajan tilinumero: FI83 4252 0010 0597 53
Viestikenttään: Nimikkopenkki
Nimi penkkilaattaan: ________________________________________________________
(TIKKUKIRJAIMIN)
Maksaja:___________________________________________________________________
Maksajan puhelinnumero: ____________________________________________________

