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Rimmin Räpylä

Kerrankin
Räpylän
hovikuvaaja
Raimo Wainio
on päässyt
kavereineen
itse kuvaan.
Keväisten
kutuhaukien
lisäksi varapuheenjohtaja
veteli viime
kesänä
muhkeita
muikkusaaliita.

palsta
P uheenjohtajan

Tänä keväänä ja kesänä on kyläyhdistyksellä
tarjolla poikkeuksellisen paljon toimintaa.
Niistä kerrotaan tässä lehdessä, mutta muistutan
muutamasta tapahtumasta vielä tässäkin.
Perinteisesti olemme siivonneet
Rimmilän tienvarsia kesäkuntoon.
Niin teemmme nytkin. Perjantaina 12.5. kokoonnumme Rimminkaareen klo 18.00. Siellä
sovitaan kunkin tieosuudet. Jos jotkut lähtevät
hommaan ”kotinurkilta” niin ilmoittakaa minulle.
Urakan jälkeen kyläyhdistys tarjoaa
makkarat
ja juomat.
Tämä on ollut aina hyvin
suosittu
tapaus, eli
kaikki mukaan tälläkin
kertaa.
Kesäretki suuntautuu tällä kertaa
Tammelaan Keppana Kellariin* 20.5.
Auto lähtee Iittalasta ja ajaa Rimmilän kautta.
Kyydille on sponsori, jokainen maksaa vain
ruokansa ja juomansa paikan päällä. Ilmoittautumiset 10.5. mennessä minulle 0405583485 tai
Reijalle 0400754521.
Mölkkykausi on alkanut. Sitä pelataan perjantaisin alkaen klo 18. Jos on halukkaita lentopalloilijoita, niin pelaamme torstaisin klo 18.00
Rimminkaaressa. Ilmoita halukkuutesi.
Viimeinen ulkopuolinen palvelu, kirjastoauto
Bella pysähtyy joka parillisen viikon maanantaina klo 17.35 ”Niinisen aukiolla”. Kyläyhdistykselläkin on pieni kirjasto kylätuvalla.
Hyvää kesää jäsenille ja heidän perheilleen. Nähdään taas kaikissa riennoissamme!

Kuva: Teppo Turja

* Siltä varalta, että joku ei tunne tätä legen-

Erkki
PS. Rimmiläntiestä en sano enää mitään
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daarista ravintolaa, todettakoon, että nimen
luoma mielikuva ei välttämättä sellaisenaan
vastaa ruokapaikan todellisuutta (toim.huom.)

“On mulle
Suomi
suloisin,
vaan Häme...

JU
HAN Juhannusmessu
NUS

Rimmilässä juhannuksenvietto alkaa aina
juhlallisesti lipunnostolla Rimminkaaren
kentällä aattoperjantaina klo 18. Samalla
palautetaan laulamalla mieleen joitakin
edelleen juurruttamisen kannalta tärkeitä
perusarvoja. Sankoin joukoin mukaan!

Rimmin rukoushuoneella la 24.6. klo 10.

Lentisottelu!

Juhannuspäivän keskeinen tapahtuma on
jälleen kylän kanta-asukkaiden ja kesäasukkaiden välinen lentopallo-ottelu. Voitot
taitavat historiassa mennä jokseenkin
tasan. Kun jumalanpalvelus tänä juhannuksena on jo aamulla, tällä kertaa peli voidaan
aloittaa tuntia perinteistä aikaisemmin eli
klo 14. Doping-testi sitä erikseen haluaville.
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Rimmilän

Leipäkivenheiton
SM-kilpailut

kyläyhdistys
on päättänyt
perinteisten
kesätapahtumiensa rinnalle
palauttaa
ikiaikaisen

kansanhuvin, joka

on vesileipien
tai leipäkivien
heitto.

T

arkoitus
on saada kivi
hyppäämään
veden pinnalta
mahdollisimman monta
kertaa ennen
uppoamistaan.

L

Renkajärvellä Rimmilässä 1.7.2017
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ajissa järjestetään kilpailuja
Skotlannissa,
mutta Suomessa kyse on
ainutlaatuisesta
tapahtumasta.
Niinpä kyläyhdistys julistaa
nyt heinäkuun
ensimmäisenä
päivänä Renkajärven rannassa
menestyneet
heittäjät omissa
sarjoissaan
suomenmestareiksi 2017.

Lasten
kesäkisat
ja vähän aikuistenkin

Heinäkuun 1. päivänä klo 11 alkavat lasten kesäkisat perinteisenä 3-otteluna, lajeina juoksu, pituushyppy ja pallonheitto. Riittävästi sarjoja ja
palkintoja. Kanttiini grilleineen ja kahvineen pelaa! Arpajaispalkinnot
odottavat ottajaansa. Ja sitten alkaa jotakin ainutlaatuista...

Leipäkivenheiton
SM-kilpailut klo 13

Kuva: Tapani Helminen

- lastensarjat max. 12-vuotiaille tytöille ja
pojille, ei osallistumismaksua
- aikuistensarjat yli 12-vuotiaille miehille ja
naisille, osallistumismaksu 5 euroa
- kilpailuvälineinä 5 kpl luonnon muovaamia kiviä, joita myytävänä myös kilpailupaikalla
- kunkin sarjan kolme parasta palkitaan
- tavoitteena saada heitetty kivi hyppäämään Renkajärven pinnasta mahdollisimman monta kertaa
- tuomariston tulkinnoista tai päätöksisä
ei voi valittaa
- ilmoittautumiset kilpailupaikalla klo
12-13, mutta koska kilpailuun odotetaan
ennätysmäistä osallistujamäärää, suositellaan vapaamuotoista ennakkoilmoittautumista: teppo.turja@gmail.com
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Tervetuloa
palvelevaan
lähiapteekkiin

Tervetuloa palvelevaan lähiapteekkiin.
PALVELEMME
Palvelemme
ma-pe klo 9-17 ja

kesällä
(1.6.-31.8.)
myös
Ma-Pe
9-17
lauantaisin klo 9-13.
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Maikki Wainio

Lankalauantaina
käynnistyi jälleen
mölkkykausi

Huhtikuun alussa vaikutti vielä siltä, että
saataisiin aikainen, lämmin kevät, mutta
kissan viikset; melkoisen hyisessä säässä
sytyteltiin Rimminkaaressa trullitulet. Tuskin
makkaranuotio noitia ainakaan kovin
kauaksi karkoitti, kun omaa porukkaakaan
ei vilu tai viima pelottanut.
Myös mölkkykausi saatiin avatuksi, ja
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väkeä oli paikalla parisenkymmentä, joten
kahdella kentällä pelattiin. Heittovuorossa viime vuoden hopeamitalisti Risto
Lindqvist, joka toimittajan arvelun mukaan
aikoo tänä vuonna kirkastaa mitalinsa.
Vuoroaan odottaa Mauri Jokinen ja Raimo
Wainio otaksuu Riston tähtäävän kaukana
jököttävään 12 pisteen palikkaan.

Lähettäjä:
Rimmilän kyläyhdistys ry
Renkajärventie 1392, 14450 Rimmilä

Jäsenmaksut
vuodelle
2017

Rimmilän kyläyhdistys ry

Puheenjohtaja Erkki Lindqvist
040 558 3485
lindqvist.erkki@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja
Raimo Wainio 050 591 7063
Vanhaan malliin talouden päämies tai -nainen Sihteeri Reija Lindqvist
0400 754 521
maksaa 10 €, muut perheenjäsenet samasta
osoitteesta 5 €. Liittymismaksu on edelleen 10 lindqvist.erkki@elisanet.fi
€ ja se sisältää ensimmäisen vuoden jäsenmak- Hallituksen jäsenet:
sun. Venepaikkamaksu on 20 euroa.
Marja Airo, 040 7484488
Alla tilitiedot. Merkitse Viesti-kenttään kaikkien Seija Anttila, 040 776 3377
maksamiesi henkilöiden nimet ja osoite.
Mauri Jokinen, 050 570 9449
Jos et käytä verkkopankkia, voit maksaa myös Räpylän toimittaja
Teppo Turja 0400 791793
yhdistyksen tilaisuuksissa kanttiiniin. Näin
teppo.turja@gmail.com
vältät pankin tiskillä perittävän suhteettoman
Varajäsenet:
palvelumaksun.
Oiva Lähteenmäki
0503000 934
Rahastonhoit. Maikki Wainio

