
KIITOKSET  TEATTERIN TALKOOLAISILLE menestyksellisestä kesästä!
Koko porukan karonkkaa vietetään yhdessä loka/marraskuulla pikkujoulujen
merkeissä, kunhan saadaan video ensin valmiiksi. Tästä tiedotetaan myöhemmin.

Onnellisen miehen näki yhteensä noin 3000 katsojaa ( aikuiset / lapset / ryhmät / kuskit /
teatteririnkiläiset / kutsuvieraat / jne.)
Yhteistyö kahden harrastajaporukan välillä sujui mainiosti ja sitä on päätetty edelleen
jatkaa (16.8. kokous).
Näytelmä keräsi kiitoksia vauhdikkaasta ja yllätyksellisestä menosta sekä taitavien
pääosan esittäjien suorituksista. Upea paikka, nopea ja ystävällinen palvelu sekä
vastaanotto miellyttivät katsojia. Näitä tuli kehuja.

_  _  _

Lämmin kiitos myös ITE- näyttelyn taiteilijoille ja sen pystyttäjille. Vieraskirjaan nimiä
kertyi kaikkiaan 832, mutta todellinen kävijämäärä on varmaankin yli tuhat kävijää.

_  _  _

Kiitoksen ansaitsevat Kesäkahvilan asiakkaille ja nuoret työntekijät.

_  _  _

Rämsöön suotujoukkueen väki kiitti Rämsöön kyläkerhoa veneen varustamisesta
liikkuvin penkein parantamalla soutuaikaa Pirkan Soudussa peräti 7 minuuttia entisestä
ennätyksestä.

_  _  _

ILOINEN ILTAPÄIVÄ vietetään keskiviikkona 30.8. kello 13 alkaen Rantapaviljongilla.

_  _  _

Ahtialan ryhmis (ryhmäperhepäivähoito) aloittaa toimintansa 4.9. Rämsöössä
Ahtialan koululla. Koulun isompi luokka on käytettävissä jumppaan ja kokouksiin.

_  _  _

Rämsöön kyläkerho KUUKAUSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 6.9. kello 19.00
Rantapaviljongilla. Asiat: tiejuhla, teatterin karonkka ja vuoden 2007 suunnitelmia.

_  _  _

Äitilapsipiiri kokoontuu Ahtialan ryhmiksellä torstaina 7.9. kello 9.30.

_  _  _

Naisten jumppa aloittaa tiistaisin alkaen 12.9. kello 18.30 Ahtialan koululla.

_  _  _

Rämsöö – Vammala tien valmistumista juhlistetaan viettämällä TIEJUHLAA



lauantaina 16.9. kello 17.00 alkaen hassujen kulkupelien kokoontumisella
Rudangonmaassa Marjamäen kohdalla (Rämsööntie ?) Tervetuloa mukaan kaikilla
mahdollisilla hauskoilla ja erikoisilla menopeleillä ja pukeutuminen sen mukaisesti.
(Toki voi tulla vaikka kävellen). Paikan päällä nautitaan piknik.
Nuotio ja kahvit on tarjolla, muuten omat eväät mukaan.
Juhlahetkeen vieraaksi on kutsuttu myös naapurikylän edustus Lantulasta.

_  _  _

Kylähankkeista.
Vesilahden kyläsihteerihankeen (2004 -2005)  viimeinen maksatus saatiin tilille?
heinäkuuta.
Julkista rahoitusta saatiin kaksivuotiseen 61 000 ¤ projektiin kaikkiaan  49450 ¤
(kuntaosuus 10350 ¤) Kylien omarahoitus oli hankkeessa yhteensä 7760 ¤ ja lisäksi
talkoilla kuitattiin lopulta 1400 ¤ ???. Omarahoituksesta suurimman osan maksoi
luonnollisesti Rämsöön kyläkerho suurimpana ”työllistäjänä”.
Nyt menossa on KYLÄT YHDESSÄ –hanke jatkona edelliselle. Tavoitteena on laajentaa
toimintaa ja saada yhteinen työntekijä  / yhteistyö kuvio omillaan toimivaksi… Mukana
on nyt kaikki kahdeksan toimivaa kylää ja niiden lukuisia yhdistyksiä. Uusia
yhteistyökumppaneita etsitään ja yhteistyötä onkin jo  viritelty mm. MALL:in kanssa. (
Esim. lastenhoitoa pariin kesäteatteriesitykseen on suunnitteilla).
Vinkkejä uusista ideoista ja yhteistyömuodoista otetaan mielihyvin vastaan.

Rämsööläistä valkosipulia on myynnissä Rauno Mäkisellä puh. 040  …

_  _  _

JASKAN LENKKI juostaan, hölkätään tai kävellään sunnuntai 24.9.  Matka on 12 km.

_  _  _

Tottijärven puoleinen Rämsööntie muuttuu Härkäläntieksi. Nokian kaupunki on tehnyt
päätöksen muuttaa tien 2991 Härkälästä eli Vesilahdentieltä asti Rämsööseen
kokonaan Härkäläntieksi. Aikataulusta ja numeroinnista ei ole vielä tietoa.


