
KOTIJÄRVEMME -tietoa vesiensuojelusta 26.4.2006 Narvan monitoimitalossa
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vesiensuojelusta ja kunnostamisesta kiinnostuneille.

OHJELMA

18.30 alkaen kahvit tarjolla

19.00 Reijo Oravainen (toiminnanjohtaja), Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Vesilahden järvien nykytila

19. 30 Heidi Heino (ylitarkastaja), Pirkanmaan ympäristökeskus, vesistöosasto
Vesistöjen kunnostusmenetelmät

Keskustelua ja kysymyksiä

Tilaisuuden järjestäjinä: Kylät yhdessä -hanke ja Vesilahden kunta

<<>>

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous ke 3.5. kello 19.00 Rantapaviljongilla.
Asiat: Ite-Vestivaali ja muut ajankohtaiset asiat.

Rämsöön äitilapsipiiri kokoontuu Mari Ollinpojalla to 4.5. alkaen kello 10.

Ite-Vestivaali 27.5. Rämsöössä.
Vestivaali alkaa kello 17 Ite-taidenäyttelyn avajaisilla Ahtialan koululla ja jatkuu näyttelyyn
tutustumisella sekä musiikilla, Teatteri Trilobiitin esityksellä ja kyläläisten esityksillä rannassa. Lopuksi
on moottorimusiikkikonsertti, jossa taiteilija Kimmo Pohjonen soittaa maamoottoreitten kera. Katso
kääntöpuolelta.

Kyläläisten itse tehtyä taidetta kaivataan näytille Ite-näyttelyyn!
(Kaikenlaisia itse tehtyjä töitä kuvataiteesta käsitöihin ja musiikkiin sekä muihin esityksiin)
Yhteys p. 0400 438 789 Nalle (Ari Karhu).

Rämsöön kesäteatterin Onnelliseen mieheen kaivataan vielä väkeä joukkokohtauksiin.
Harjoitusaikataulun saat seuraavassa kokouksessa tai Raunilta. Seuraavat harjoitukset to 27.4., ti 2.5. ja to 4.5.
Esitys sijoitetaan 70-lukuun, joten nyt kaivamaan vaatteita ko. ajalta.



Rämsöön kesätanssit
su 9.7. SYKE Tanssiorkesteri
su 23.7. Pekkaniskan pojat
Rämsöön Urheilijoitten järjestämiin tansseihin kaivataan talkoolaisia. Ilmoittaudu!

KYLÄT YHDESSÄ -hanke käynnistyi helmikuussa ja Marjukka aloitti Vesilahden kyläsihteerinä 14.3.
Yhteistyössä ovat nyt kaikki 8 Vesilahden toiminnallista kylää. Näistä 4 kylää toimii vuorotellen puoli
vuotta puheenjohtajina (Rämsöö, Kirkonkylä, Onkemäki ja Ylämäki). Hankkeen vetäjä on Rämsöön
kyläkerho ja kyläsihteerin toimipisteenä on Rämsöön Kylätoimisto. Mukana olevista yhdistyksistä koottu
kylien yhteistyöryhmä kokoontuu vuorotellen eri kylissä kuukausittain. Yhteistyöryhmässä sovitaan
kyläsihteerin työtehtävistä. Tällä hetkellä Rämsöön tapahtumien lisäksi on meneillään erilaisten
projektien käynnistämistä (mm. Perinne Karhola ja Vesilahden Seurantalokartoitus).
Kaikille yhteisiä asioita ovat mm. kotisivujen päivitys ja kesätapahtumat yms.
Kylien yhteistoiminta saa TE-keskuksen rahoitusta vuoden 2007 loppuun.

ITE -Vestivaali 27.5.2006 Rämsöön kesäteatterissa
Ohjelma:

17.00 Ite -näyttelyn avajaiset Ahtialan koululla

Lämppärimusaa ja Ite-taidetta

17.30 – 19.30 Shakespearen kootut teokset, Teatteri Trilobiitti
Shakespearen koko tuotanto kahdessa tunnissa, Ohjaaja Ola Tuominen

Kahvia ja ruokaa

20.30 Rämsöö Stomppi

21.00 Maamoottorisinfonia
Hanuristivelho Kimmo Pohjonen ja Rämsöön moottorimestarit
Moottorimusiikki –konsertin kesto on noin 1 tunti

Lipun hinta on 20 euroa. Varaukset ja tiedustelut p. 040 7036208

Katso viimeisimmät tiedot: www.ramsoo.fi
Järj. Rämsöön kyläkerho ry


