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SEURANTALOPÄIVÄ ke 25.4. kello 10 alkaen Narvan Seurojentalolla.
Tilaisuus on Seurantalojen kartoitushankkeen tiedotustilaisuus. Aki Sulonen esittelee
Vesilahden seurantalojen kuntokartoitukset ja korjaussuunnitelmat. Kahvitarjoilu.
Järjestäjänä Rämsöön Urheilijat ja yhteistyökumppanit. Tervetuloa!
______________________________________________________________________________

Kyläkerhon kuukausikokous ke 2.5. kello 19.00 alkaen Kylävintillä.
Asiaa kesäteatterista, ITE-taidenäyttelystä, kyläkaavasta ja muista ajankohtaisista asioista.
______________________________________________________________________________

Lauantaina 5.5. kello 11 - 14 TURVALLISUUSPÄIVÄ Rämsöön Seurantalolla.
Päivän teemana on kodin ja kiinteistöjen turvallisuus.   Mukana ovat:
- Länsi-Vesilahden VPK,
opettaa sammutuspeiton käyttöä, paloautoon ja sankoruiskuun saa tutustua yms.
- SPR esittelemässä toimintaa ja kodin turvavälineitä mm. avaruuslakana jne.
- VAMSAFE oy tarkastaa jauhesammuttimet edullisesti 7  / kappale. Tuo tarkastettavaksi.
- 

- Tavattavissa on myös Rämsöön Kyläkaavan tekijä Juri Pelkonen.
- 

- Arvontaa. Hyvä puhvetti. Tilaisuus on ILMAINEN ja kaikille avoin. Tervetuloa!
- Järjestäjänä Rämsöön Urheilijat ry & kumppanit.
- (Tilaisuus on Seurantalojen kartoitushankkeen päätöstilaisuus).
______________________________________________________________________________

KUTSU! Tervetuloa rämsööläiset, kesärämsööläiset, ystävät, tuttavat ja sukulaiset.

JUNTTIBILEISIIN lauantaina 5.5. kello 19-24 Rämsöön Seurantalolle.
70-luvun musiikkia, junttihuumoria, pelejä kaikenikäisille, DJ ja karaokea sekä
soppaa ja kahvia. Ei muuta puhvettia. Vapaa sisäänpääsy - soppalippu maksaa 5  / hlö.
Tervetuloa mukaan kaikki  äijät, ämmät, kölvit, pimut ja kakarat.
______________________________________________________________________________

Bileitten jälkeen: siivoustalkoot pidetään talolla su 6.5. kello 13.00 alkaen. Tervetuloa.
____________________________________________________________________________________________________________

Peter Pan harjoitukset seuraavasti:
ti 24.4. kello 18 intiaanit, kello 19.15 Peter, Leena, Jukka ja Mikko + kadonneet pojat
to 26.4. kello 18 Koukku, kello 19 Koukku + merirosvot. su 29.4. kello 14 KAIKKI paikalle!
____________________________________________________________________________________________________________

ITE-taiteen näyttely koululla
Rämsöön kylän väki voi jälleen tuoda taideteoksiaan ITE-taiteen näyttelyyn koululle.
Ryhmiksellä on käytettävissä heinäkuussa isompi luokkahuone. Kaikki kuvataiteen taiteen
muodot ovat lämpimästi tervetulleita. Näyttely on auki, entiseen tapaan, aina
teatterinäytösten ajan. Etukäteen sovittaessa pääsee näyttelyyn tutustumaan muulloinkin.
Edelliset näyttelyt ovat saaneet kävijöiltä runsaasti hyvää palautetta. Palaute varmasti
kannustaa tuomaan lisää uusia töitä näyttelyyn. Jokunen taiteilija teoksineen on jo
ilmoittautunut näyttelyyn, mutta tilaa on vielä reilusti sinunkin teoksillesi. Älä piilottele
taideteoksiasi komeroissa vaan tuo ne muidenkin nähtäväksi. Seuraavissa tiedotteissa
kerrotaan tarkemmin näyttelyn rakennusajankohta ja avajaiset. Jos kaipaat lisätietoja tai
haluat ilmoittaa näyttelyyn tulevat teokset, ota yhteyttä Nalleen (Ari Karhu) puhelimitse
0400 438 789 tai sähköpostilla:nalle@kiila.net



Kyläyleiskaavan tekeminen käynnistyy Rämsöössä!
Rämsöön kylässä tehtiin maan ensimmäisiä nk. kyläkaavoja ympäristösuunnitelman
nimellä vuonna 1987 eli jo 20 vuotta sitten. Nyt tuota suunnitelmaa päivitetään ja
laajennetaan lähes koko kylän kattavaksi painottaen ympäristöasioita, mm. huomioimalla
erityisesti Suonojärvi ja kartoittamalla samalla alustavasti kylän vesi- ja jätevesiasioita.
Samalla päivitetään Rämsöön kyläsuunnitelma. Tässä on Juri Pelkosen terveiset.

Hei kaikki rämsööläiset ja kesärämsööläiset!

Olen Juri Pelkonen, arkkitehtiylioppilas joka tulee toivottavasti mahdollisimman tutuksi
monelle teistä lähikuukausien aikana. Olen tekemässä osana diplomityötäni kyläkaavaa ja
kyläsuunnitelmaa yhteistyössä Rämsöön kyläkerhon kanssa. Alkuvuoteni on kulunut
hankkeen taustatietojen tutkimisen parissa, mutta lähiaikoina pääsen vihdoin käytännön
toimiin paikan päällä.

Kyläkaava tulee valmistuttuaan toimimaan omaehtoisena maankäyttösuunnitelmana
Rämsöön kylän alueella. Tarkoituksena on kartoittaa Rämsöön maisemallisesti ja
ympäristöllisesti tärkeät kohteet sekä rakentamiseen soveltuvat alueet.

Kyläsuunnitelma tulee tarkastelemaan kylän nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia
kyläläisten näkökulmasta, tavoitteena on luoda toteutuskelpoinen ohjelma jonka avulla
Rämsöön elinvoima säilyy ja kasvaa edelleenkin.

Tärkein voimavara näissä hankkeissa olette te, rämsööläiset. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä
vähäpätöisissäkään Rämsöön kehittämiseen liittyvissä asioissa, olivat ne sitten ideoita,
haaveita tai kritiikkiä. Tulemme Rämsöön kyläkerhon kanssa toteuttamaan alkukesästä
kyläkyselyn, johon vastaaminen on kyläsuunnitelman ja –kaavan onnistumisen kannalta
elintärkeää. Vain teidän avullanne Rämsöö saadaan säilymään juuri teille mieluisena
asuinpaikkana.

Terveisin

Juri Pelkonen   juri.pelkonen@tut.fi   0500 875 785

P.S. Tulen Rämsöön turvallisuuspäiville, tunnistat minut oranssista paidasta ja melkoisen
lyhyestä tukasta. Jos mielessäsi on jotain näihin hankkeisiin liittyvää, nykäise hihasta. Ja
saa minulle jutella ihan niitä näitäkin.
______________________________________________________________________________

Rämsöön kyläkerhon vuokrattava kalusto:
Kaluston vuokrahinnat ovat: kahvipannu 8 , muurikkapannu ja poltin 10 , iso grilli 20 
(oma kaasupullo on oltava).   Em. kaluston vuokraaminen on Rämsöön kyläläisille ilmaista.
Teltta 30  / päivä ja 70  / viikko. (meillä on 3 harmaata toritelttaa, koko 4 x 4 metriä).
Anneli Haliseva hoitaa varaukset. Puhelin on 040 5966419.
______________________________________________________________________________

Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen torstai Ahtialan ryhmiksellä kello 9 - 11.

Ohjelma: aamu aloitetaan kahvilla ja sitten ulkoilu ja muu ohjelma. Lisätiedot Marilta p. 0408246 164.

Seurakunnan kerho keskiviikkoisin Ahtialan ryhmiksellä kello 9 – 11.

Lasten sählykerho keskiviikkoisin kello 19 Narvan monitoimitalolla.

Miesten lentopallo sunnuntaisin kello 18 – 20 Narvan monitoimitalolla.


