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P

ian koittaa avantouimareiden kulta-aika
muillekin kuin kuvaaja Raimo Wainiolle ja Maikille.
Raimon ja muutaman muun upeita kuvia Renkajärveltä kannattaa käydä
ihailemassa ainakin Renkajärveläiset-facebookryhmässä.
Myös Rimmilän kylähdistyksellä on oma FB-sivu, jolla on yhä
tärkeämpi merkitys viestintäkanavanamme.

Puheenjohtajan palsta
Kyläyhdistyksen syksy alkaa virkeänä. Uskolliset mölkynheittäjät
ovat kisanneet koko kesän ja jatkavat kunnes talvi pakottaa
lopettamaan. Mölkkyä heitetään Rimminkaaressa tiistaisin ja perjantaisin klo
15 alkaen.
Lentopallovuoro alkoi 15.9. ja paikkahan on Nuhalan koulu
Iittalassa ja aika torstaisin18.30-20.00. Uusia pelaajia mahtuu mukaan.
Muista riennoista, mm ruskaretkestä ja kulttuuriretkestä on
tarkemmin tässä lehdessä. Mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa on tarjolla
jouluun asti ja
keväällä on taas
uudet kujeet.
Vinkkejä
toimintaan saa ja
pitää kertoa
hallituksen
jäsenille.
Nyt on
iloksemme
kylällemme tullut
lisää lapsiperheitä
ja sitä
Vuosikokous viisaiden päätösten äärellä. Erkki ajatteli luovuttaa
mukaa nuoria
puheenjohtajuuden sinne, missä hallitusvalta tähänkin asti on ollut.
Reija Lindqvist kirjaa päätöstä. (toimituksen huomautus)
aikuisia. Tervetuloa!
Hallitukseen on valittu entistä nuorempia jäseniä. Se ilahduttaa meitä koko
21 vuotta yhdistyksestä toimineita. Työ Rimminkaaren ja jäsenten hyväksi ei
ole mennyt hukkaan!
Jälleen muistutan, että kiva uimaranta, grillikatos, lentopallokenttä,
kirjasto, kylämaja ym ovat jäsenten käytettävissä ilman eri korvausta,
vain jäsenmaksun hinnalla.
Mukavaa syksyä ja talvea jäsenillemme perheineen! Tavataan
toisiamme ja pidetään yhteyttä!
Reija

Lokakuun toisena lauantaina 8.10.22
monitoimitapahtuma Rimminkaaressa
Päivä aloitetaan ruskavaelluksella, joka lähtee klo 10. Kierretään
verryttelyn merkeissä porukalla yllätyslenkki, minkä jälkeen
kisataan yhdistyksen mölkkymestaruudesta 2022.
Palkintojenjaon jälkeen siirrytään sujuvasti juhlallisuuksiin, joihin
aiheen antaa upea kelohirsinen grillikatoksemme. Sehän on nyt
20-vuotias. Pääosin mennään omin eväin, mutta hallitus on
luvannut osaltaan tarjotakin jotain.

+ grillikatoksen 20 v juhlallisuudet

Lasten 3-ottelulle järjestyi jälleen kaunis päivä
ja armoton tsemppihenki
OSANOTTAJAT
Tytöt: 13-v Ronya Dorsman ° 8-9 v Oona Häyrinen, Vilma Rantonen ° 7 v Julia
Ahlstedt, Nora Dorsman ° 5-6 v Iina Häyrinen, Aava Ikonen ° 2-3 v Helmi
Ikonen, Amanda Rantonen ° 1 v Lea Nummenpää
Pojat: Yleinen Tommi Anttila ° 3 v Viljo Nousiainen ° 5-6 v Niilo Nousiainen,
Joel Manu Ahlstedt ° 8 v Eemeli Lindqvist

Kuvat: Pentti Mansukoski

Yksi on varmaa. Mitali toki pysyy kaulassa pitkään, mutta muisto ei lähde
milloinkaan. Kiitos kaikille järjestelyihin ja toimitsijatehtäviin osallistuneille.

Kulttuuria kehiin: Lähde mukaan Erästeatterin Ryppytrikkiin ja jatkoille Boraan!
Hallituksissa arvioitiin, että Ryppytrikki-farssi osuu suunnattoman
hyvin jäsenistöllemme. Joten varaapa lauantai-ilta 19.11.22. Esitys
alkaa klo 17.30, minkä päätyttyä marssitaan Ravintola Boraan.
Teatteri kahvitteluineen maksaa 26 euroa Rimmilän kyläyhdistyksen
tilille Fi92 5680 0020 1196 20.
Ilmoittautumiset Reijalle 0400 754521 kernaasti lokakuussa ja
viimeistään 5.11. Hänelle voi ilmoittaa myös halukkuudesta
kimppakyyteihin. (Kuva Eräs-teatterin eri näytelmästä)

Tiedossa valoisa joulukuu
Marraskuussa ehdit vielä vallan hyvin osallistua tiistaisin ja
perjantaisin mölkkytreeneihin. Aloitamme syksyllä jo klo 15.
Samoin lentopallotreeneihin Iittalan Nuhalaan olet tervetullut
torstaisin klo 18.30.
Adventin jouluvalot hinataan jälleen Rimminkaaressa tankoon
lauantaina 3.12. klo 18 ja heti viikon päästä lauantaina lähdemme
lyhtyvaellukselle grillikatokselta klo 18. Bööö!

Lähettäjä: Rimmilän kyläyhdisys ry, Renkajärventie 1392, 14450 RIMMILÄ

Jäsenmaksua tarkistettu
Oletko jo muistanut maksaa
jäsenmaksun? Tänä vuonna
talouden päam
̈ ies tai -nainen on
maksanut 10 € ja muut perheenjäsenet samasta osoitteesta 5 €.
Vuoden 2023 jäsenmaksu on 15 €,
saman talouden muilta jäseniltä
edelleen 5 €. Liittymismaksua ei
erikseen ole, se on ensimmäisen
vuoden jäsenmaksu.
Venepaikkamaksu on 20 €.
Tilinumero: Fi92 5680 0020 1196 20
Merkitse viestikenttässä
maksamiesi henkilöiden nimet ja
mahdollisesti muuttunut osoite.

Rimmilän kyläyhdistys ry
Hallitus:
Puheenjohtaja Reija Lindqvist
0400 754521
Varapuheenjohtaja Raimo Wainio
050 5917063
Sihteeri Anni Tiainen
040 5535772
Mauri Jokinen
Pasi Kannisto
Varajäsenet:
Essi Sarrivaara
Rahastonhoitaja:
Tapani Helminen 040 5858198
Osoitteenmuutokset:
v.t.helminen@gmail.com

Kylämajan kirjasto palvelee mölkkytreenien yhteydessä tiistaisin ja perjantaisin.
Kirjoja myös myydään. Hinnoittelu lähtee tasosta ”viisi sormea ja vilaus”.

