
Ohjelma
17.00 ITE-näyttelyn avajaiset Ahtialan koululla
Lämppärimusiikkia ja ITE-taidetta
17.30 – 19.30 William Shakespearen kootut teokset, Teatteri Trilobiitti.
Ohjaus Ola Tuominen. Shakespearen koko tuotanto kahdessa tunnissa.
Kahvia ja ruokaa
20.30 Rämsöö Stomppi - lämppärimusiikkia
21.00 MaamoottoriSinfonia. Hanuristivelho Kimmo Pohjonen,
vanhat koneet ja Rämsöön moottorimestarit. Kesto noin 1 tunti

ITE-Vestivaalin talkoot koululla maanantaina 15.5. kello 18.00 alkaen.
Koulun pihan ja teatterialueen siivousta ja haravointia, kioskin siivousta yms.
Palaveri ITE-Vestivaalin vastuuhenkilöille kello 19.00 Paviljongilla.
ITE-Vestivaalin vetäjät ovat: Näyttely – Nalle & Arto & Arvo
Ravintola – Taina Vitikka & Anneli Lipunmyynti/talous – Anja & Mari & Birgitta
Järjestys – järjestyksenvalvojat, Parkki – Tauno R., Alaportti – Rauno & Erkki
Tiedotus/markkinointi – Nalle & Marjukka
Ota yhteyttä vetäjiin ja ilmoittaudu talkoisiin! Tai tule mukaan jo maanantaina 15.5.
Rämsöö Stompin tilanne selvitetään maanantaina (saadaanko rytmiryhmää kasaan).

Rämsöön kävelytesti on tiistaina 16.5. Ahtialan koululla kello 19.30. Tule testaamaan
oma kuntosi ilmaiseksi Vesilahden liikuntatoimen järjestämään kuntotestiin.
Katso kesän muita liikuntatapahtumia Rämsöössä (mm. urheilukoulu ja uimakoulut)
joka kotiin jaetusta keltaisesta kunnan liikuntavihkosesta.

Roskajuoksu keskiviikkona 17.5. eli siivotaan tievarsia. Kokoontuminen koululla kello
18.30. Siivouksesta saadaan pieni korvaus RU:lle Tiehallinnolta. Tempaus on
jumppanaisten kevätkauden päätös, johon toivotaan vahvistukseksi runsaasti myös
muita kyläläisiä.

Kyläläisten itse tehtyä taidetta kaivataan näytille ITE-näyttelyyn!
Kaikenlaisia itse tehtyjä töitä kuvataiteesta käsitöihin ja musiikkiin sekä live-esityksiin.
Ota yhteys Nalleen puh. 0400 438 789 (Ari Karhu).

Shakespearen Kootut Teokset Rämsöön kesäteatterissa sunnuntaina 28.5.kello19.00
Teatteri Trilobiitti. Liput 12 . Huomaa muiden esiintymisien takia aika muuttunut.

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous ke 7.6. kello 19.00 Rantapaviljongilla.
Asioina ITE-Vestivaalin yhteenveto, kesäteatteri. kesäkahvila ja muut kesän tapahtumat.



Äiti-lapsi -piirin kesäinen eväsretki Teatterirantaan perjantaina 9.6.2006 kello12 alkaen.
Säävaraus (varapäivä pe 16.6.)

Rämsöön kesäteatterin Onnelliseen mieheen mahtuu mukaan joukkokohtauksiin!
Harjoitukset seuraavasti rannassa: to 18.5., ma 22.5., ti 23.5., ke 24.5. ma 29.5. ja 30.5.
aina kello 18.00 – 20.30. Joukkokohtauksia aletaan harjoitella ma 5.6. alkaen.
Loput harjoitukset: ti 6.6., to 8.6., ma 12.6., ti 13.6., to 15.6., ma 19.6., ti 20.6., ke
21.6., to 22.6., ma 26.6., ti 27.6.
Teatterilla pidetään lavasteiden maalaustalkoot vielä ennen ITE-Vestivaalia.

Kesäkahvila avataan taas Juhannuksen jälkeen Teatterirannassa. Kyläkerho tarjoaa
nuorille töitä: yksi vetäjä (väh.18 v.) sekä nuoria 2 viikon työhön tutustumisjaksolle.
Tehtäviin kuuluu kahvilatoiminta, rannan siistinä pitäminen ja valvonta, teatterin
avustavia tehtäviä sekä lippupalvelun hoitaminen kyläsihteerin kesäloman ajan.
Ota yhteys Marjukkaan p. 040 7036208 tai ramsoo@ramsoo.fi viimeistään ti 6.6.

Kirkkoveneporukkaan otetaan mukaan kaikenikäistä väkeä.
Mukaan voi tulla treeneihin kokeilemaan, vaikkei kilpailuihin heti lähtisikään.
Kootaan jälleen sekajoukkue ainakin Pirkan Soutuun, ensisijaisesti rämsööläisistä ja sitten
”ulkorämsööläisistä” soutajista.
Ota yhteys Anjaan puh. 0400 769 202  tai Marjukkaan p. 040 703 6208.
Veneen muuttaminen liikkuvapenkkiseksi on myös edennyt …

Rämsöön kyläosuuskunta ottaa uusia jäseniä toimintaan. Osuuskunta tekee kahvituksia ja
muita tarjoiluita kokousten ja teatterin yhteydessä sekä mm. kirkkovenesoutua
Suonojärvellä. Osuuskunnan toimiala on hyvin laaja, joten sen kautta voidaan tehdä myös
siivousta ym. palveluita. Ota yhteyttä Taina Veitikkaan, puhelin 3738 805 (iltaisin).

KYLÄT YHDESSÄ -hanke järjesti Vesilahden kunnan kanssa Kotijärvemme – tietoa
vesiensuojelusta tilaisuuden 26.4. Narvassa. Paikalla oli noin 50 henkeä. Järven /vesien
kunnossapidon teemaa jatketaan kesäkuussa käytännön toimenpiteistä ja ”jokamiehen
keinoista”, mikäli saadaan asiantuntija paikalle. Marjukka välittää tässä samalla terveiset
ystävyyskunnastamme Rougesta Virosta. Paikallisen Energiaradan (Green energy)
erikoisuus oli vesioinas…! Kannattaa katsoa www.rouge.ee/energiapark

Rämsöön kesätanssit
su 9.7. SYKE Tanssiorkesteri
su 23.7. Pekkaniskan pojat Tule mukaan tanssien talkooporukkaan!




