
 
 

TIEDOTE 4 / 2008   RÄMSÖÖ – Suomen Vuoden kylä 
2007 
 

Rämsöön kyläkaava ja kyläsuunnitelma jaetaan nyt jokaiseen kotiin Rämsöössä. (Jako 

tehdään jokaiseen kylän postilaatikkoon). Muut voivat kysyä/hakea kylätoimistosta. 

================ 

Rämsöön Urheilijat ry: n VUOSIKOKOUS kokous 30.3. kello 18.00 Kylävintillä. 

Kokousasiat: vuoden 2007 tilit ja toimintakertomus sekä muut sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa. RU Johtokunta 

================ 

Rämsöön urheilijoitten jäsenmaksun 3  /hlö voi suorittaa seuran tilille 551105-45015 (TSOP). 

(Laita jäsenlistaa varten viitteeseen kaikkien perheenjäsenten etunimi ja vuosi, jolta maksu on.) 

================ 

Naisten jumppa nyt myös sunnuntaisin klo 10-11 ryhmiksellä. 
================ 

Seuraava äitilapsipiiri on ti 1.4. klo 10.00 alkaen Anneli Halisevalla 
================ 

Kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 2.4. kello 19.00 Viikarissa. 

Kokouksen asiat: Rämsöön kesäteatteri ja Moottorimusiikin festivaali. 

================ 

Tanssikurssit Rämsöössä. Lempäälä-opisto järjestää tanssikurssit Rämsöön seurantalolla  

19.-20.4. ja 26.-27.4. Oppitunteja 20. Osallistumismaksu 24 . Molempina viikonloppuina la ja 

su kello 10.00 – 14.30. Ilmoittaudu 11.4. mennessä Lempäälä opistoon p.374 4426 / 374 4219. 

================ 

Siivouspäivä su 27.4. kello 10.00 seurantalolla. Ikkunanpesua / pihatöitä. 
================ 

3.5. KIRPPARI seurantalolla kello 10 – 14. Pöytämaksu 10 . Puhvetti. 

Lisätietoja Juha Vaahtolammi p. 044 0541542. 
================ 

Rämsöön ITE-Taiteen näyttely 2008 

Ronja Ryövärintytär-esitysten aikana on jälleen yleisölle tarjolla taidenäyttely. Jo 

vuodesta 2005 on Ahtialan koulun tiloissa järjestetty ITE-taiteen näyttely. Näyttelyssä 

on Rämsöön asukkaiden teoksien lisäksi mahdollisesti myös vierailevien taiteilijoiden 

töitä. ITE-Taiteen järjestäjät kaipaavat, edellisten vuosien tapaan, rämsööläisiltä 

taiteilijoilta heidän loistavia töitään. Työt ovat saaneet uskomattoman määrän hyvää 

palautetta, joten käyttäkää pimeät talvi-illat taiteen parissa, niin saadaan taas näyttävä 

kokoelma esille. Näyttelypäällikkö Nalle p. 0400 438 789 

================ 

Moottorimusiikin festivaali 16.- 17.8.2008 Rämsöössä. 

La ja Su: kello 18.00 Konela, klo 20.00 Maamoottorimusiikin festivaali, klo 22.00 Konela. 

Kimmo Pohjosen Maamoottorisinfonia - sävelletty haitarille ja maatalouskoneille sekä Konela- 

teos, jossa esiintyvät Jukka Perko / saksofoni ja Samuli Kosminen / lyömäsoittimet sekä 



 

metalliverstaan koneet. Ideoita konserttien ”soittimista” otetaan vastaan! Festarityöryhmä: 

Marjukka, Ari ”Nalle” Karhu, Juha (Vaahtolammi) ja Mari. 

 

 


