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Tämä tiedote pyritään toimittamaan kaikkiin Ripatin seudun vakinaisiin ja loma-ajan talouksiin.
Tavoitteena on kertoa ajankohtais ta asiaa alueeltamme. Tiedotteen laatijana on Ripatin
kylätoiminkunta.

Yhteistoiminnasta
Ripatin vesiosuuskunta vastaa vesijohtoverkosta ja vedenjakelusta moniin Ripatin seudun
kiinteistöihin. Kalastusta ja vesialueita koskevia asioita hoitavat osakaskunnat.
Valokuitukaapeliin liittyviä suunnitelmia kehitetään yhteistoimin MPY:n kanssa – aiheesta
pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähiaikoina kyläkokous, kutsujana MPY.
Useimmiten yhteisten asioiden hoidossa on mukana yksi tai useampi neljästä eri toimijasta:
Ripatin Urheiijat -73 ry, Ripatin martat ry, Ripatin Metsästysseura ry ja Ripatin kylätoimikunta.
Kaikkien neljän yhteystiedot löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Tietoja itse kunkin ryhmän
toiminnasta löytyy Ripatin kotisivuilta www.ripatinkyla.fi
Kirjojen lainaaminen
Seuratalolla Hämeenmäentie 412 on pieni varasto lainattavaksi tarkoitettuja kirjoja, enimmäkseen
romaaneja. Myös jonkin verran vanhoja aikakauslehtiä. Luettavaa voi kätevimmin hakea silloin kun
Seuratalolla on jokin tapahtuma, esimerkiksi kun pelataan lentopalloa sunnuntaisin klo 12 -14.
Lainauksia ei kirjata ja jokainen palauttaa lukemansa kirjat itse hyllyyn.
Kotisivut
Ripatin seudun kotisivujen osoite on www.ripatinkyla.fi.
Sivuilla kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja kokoontumisista, esimerkiksi tansseista,
urheilutapahtumista, kyläkokouksista, juhlista.
Sivuille kerätään myös yleisesti kiinnostavaa tietoa alueemme elämästä. Omia muistojaan
ripattilaisista ihmisistä ja ilmiöistä ennen ja nyt voi kuka tahansa tuottaa yhteiseksi
omaisuudeksemme. Tarkoitus on kerätä muisteluita ihan tavallisten kanta-asukkaiden ja vapaa-ajan
asukkaiden ihan tavallisista tapahtumista, erikoisista sattumuksista, juhlista, työstä, arjesta,
ihmisistä, paikoista jne. Myös kirjoitusapua on mahdollisuus järjestää, esimerkiksi äänitetyn
muistelun purkamiseen tekstiksi.
Kotisivuilta löytyy myös myydään/ostetaan -osasto ei-ammattimaiseen käyttöön. Samoin sivuilla
voi etsiä tarvitsemaansa kotiapua tai tarjoutua auttamaan esimerkiksi naapuria vaikkapa
puunhakkuussa, ikkunan pesussa tai koiran kaitsemisessa.
Kotisivujamme pidetään yllä vapaaehtoisvoimin, yhteyshenkilö on Kaisa Leitola, puh 040 5516255,
sähköposti kaisa.leitola@gmail.com

Kuluvan kesän tapahtumia
Lentopallo
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin klo 12:sta eteenpäin pari tuntia Seuratalon pihalla, Hämeenmäentie 412. Avoin kaikille. Järjestää Ripatin urheilijat -73. Yhteyshenkilö Jukka Manninen, puh 0400
285423.
Syyskaudella lentopallo siirtyy Elomaan koululle perjantai-iltoihin.
Lasten ja perheiden liikunta
Keskiviikkoiltaisin järjestetään liikuntaa ja muuta puuhaa lapsille, nuorille ja perheille. Teema
vaihtelee viikottain ja sovitaan etukäteen. Voi olla esimerkiksi urheilua, leikkimielisiä kilpailuja,
pelejä, kalastusta, luontoon tutustumista, ruuanlaittoa... Järjestää Ripatin kylätoimikunta ja Ripatin
Urheilijat -73, toimijoina myös vanhempia. Yhteyshenkilö Risti Rantalainen, puh 050 3617848,
s-posti mokkiristo@gmail.com.
Suonteen regatta 20.7.2013
Yhteisveneilyn kohteena on Möykkysaaren laavu Hautoselällä. Tapaaminen kohteessa noin 12-13.
Lähtösatama on vapaa. Retki tehdään omin eväin, perillä mahdollisuus paistaa makkaraa. Järjestää
Ripatin kylätoimikunta, yhteyshenkilö Jukka Manninen, puh 0400 285423, s-posti
j-manninen@suomi24.fi
Perinteiset Ripatin karaoketanssit
Tanssipaikka on Seuratalo Hämeenmäentie 412. Seuraavat tanssit pidetään su 28.07.2013.
Karaokemusiikkia tauotta 15.00-18.00. Kahvi- ja kakkutarjoilu. Järjestää Ripatin kylätoimikunta.
Kesän kuluessa järjestettäneen toisetkin tanssit, samoin parit tanssit syyskaudella. Yhteyshenkilö
Kaisa Leitola, puh 040 5516255, s-posti kaisa.leitola@gmail.com
Ravintolapäivä ja kirpputori
Osana valtakunnallista ravintolapäivää Ripatin seudun oma ravintolapäivä järjestetään
Seuratalolla Hämeenmäentie 412 sunnuntaina 18.8. klo 11-16. Tarjolla on pääasiallisesti
paikallisista aineksista valmistettua lounasruokaa ja paikallisesti viljeltyjä tuotteita, Ahdin salliessa
myös herkkuja Suonteen muikusta. Paikalla voi syödä herkullisen lounaan. Järjestäjinä Ripatin
martat ja kylätoimikunta.
Kirpputorilla voi tehdä edullisia löytöjä, kun halukkaat vakituiset tai vapaa-ajan asukkaat
myyvät itselleen tarpeetonta tavaraa. Sateen sattuessa sisätiloissa. Myyntipaikkavaraukset etukäteen,
pieni maksu peritään. Järjestäjinä Ripatin martat ja Ripatin kylätoimikunta. Yhteyshenkilö Sointu
Pekurinen, s-posti, sointu@pekurinen.net

Yhteystietoja
Kylätoimikunta: pj. Kaisa Leitola, puh 040 55162 55, s-posti kaisa.leitola@gmail.com , siht.
Sointu Pekurinen, puh 041 5811705, s-posti sointu@pekurinen.net
Ripatin martat ry: pj. Hetta Torpo, puh 0400 627482, s-posti hetta.torpo@gmail.com , siht.
Sointu Pekurinen, puh 041 5811705, s-posti ripatin@marttayhdistys.fi
Ripatin urheilijat -73 ry: pj Oiva Ritosalo puh 040 7560750, siht. Jukka Manninen puh 0400
285423, s-posti j-manninen@suomi24.fi
Ripatin metsästysseura ry: pj. Veini Tyyskä, siht. Kai Ritosalo puh 0440 560750, s-posti ,
kai.ritosalo@gmail.com

