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Roskajuoksu eli roskien keruu tien varrelta kylältä tiistaina 22.5. kello 19.00. Lähtö ryhmikseltä.

KYLÄKAAVAtilaisuus tiistaina 29.5. kello 18.00 Ahtialan ryhmiksellä.
Rämsöön ”kyläyleiskaavaa” päivitetään, täsmennetään  ja laajennetaan painottaen mm.
ympäristöasioita (esim. Suonojärven sekä vesi- ja jätevesiasioitten suhteen).
Tule kuulemaan ja keskustelemaan. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kyläkaavatyö aloitetaan kyläkyselyllä, jonka tarkoituksena on kerätä näkemyksiä kylän tilanteesta,
tarpeista ja toiveista pohjaksi kyläyleiskaavaan ja Rämsöön kyläsuunnitelman päivitykseen. Kysely
jaetaan seuraavassa kylätiedotteessa jokaiseen postilaatikkoon sekä myös mahdollisimman monelle
kesärämsööläisille. Kyläkaavaa tekee Juri Pelkonen, puh. 0500 875 785, juri.pelkonen@tut.fi

Rämsöön Kyläkaava Leader + –hanke.
______________________________________________________________________________

Kyläkerhon kuukausikokous ke 6.6. Teatterirannassa kello 19.00.
Aloitetaan kello 18.00 teatterin, rannan ja piha-alueen siivoustalkoilla.
Kokousasiat: kesäteatteri, ITE-taidenäyttely, kyläkaava ja kyläsihteerin jatko.
______________________________________________________________________________

KESAKAHVILA avataan jälleen ensi kesänä rannassa. Rämsöön kyläkerho tarjoaa kylän
nuorille mahdollisuuden työskennellä omalla kylällä kesäaikaan. (Kesäkioskina aloittanut
toiminta on tarjonnut jo 7 vuonna kylän nuorille mahdollisuuden työhön tutustumiseen).
Kahvilaan haetaan vetäjäksi väh. 18-vuotiasta henkilöä ja muutama 14 – 18 vuotias saa
paikan 2 viikoksi kesäkahvilassa. Töihin kuuluu rannan siistinä pitäminen ja kesäteatterin
aputyöt. Työstä kiinnostuneet ilmoittautukaa Marille puh. 040 8246 164 tai Marjukalle.
_____________________________________________________________________________

Peter Pan näytelmän lavasteet alkavat valmistua.
Harjoitukset rannassa seuraavasti: ti 22.5., ke 23.5., to 24.5., pe 25.5., ma 28.5., ti 29.5.,
ke 30.5., to 31.5., pe 1.6., ma 4.6., ti 5.6., ke 6.6., to 7.6., pe 8.6., su 10.6. LÄPIMENO
ma 11.6., ti 12.6., ke 13.6., to 14.6., pe 15.6. KENRAALIHARJOITUS (la 16.6.varalla)

Kesäteatteriin tarvitaan väkeä kahvioon, parkkipaikalle, lipunmyyntiin jne.
Ota suoraan yhteyttä ryhmän vetäjään ja ilmoittaudu mukaan talkoisiin. Vetäjät ovat:

Kahvio:  Taina Vitikka puh. 050 3895 269
Lipunmyynti:  Anja Haliseva puh. 0400 769 202
Parkkipaikka:  Tauno Rantanen p. 3738 803 ja Markku Ollinpoika p. 0400 236 813
Järjestyksenvalvonta: ? (nimetään 6.6.)
(MUUT vastuuhenkilöt ovat:

Lavastus: Arto Uusitalo ja Erkki Tarvainen, Puvustus: Leena Yli-Vinkka
Musiikki: Rauni Rokka, Markkinointi: Marjukka Lähdekorpi-Ojala ja Ari Karhu )

_____________________________________________________________________________

LEIKKIKENTTÄ Ahtialan ryhmiksellä keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9 – 11.
6.6. alkaen Juhannukseen asti. Tiedustelut 050 3895 269 Tain Vitikka.
_____________________________________________________________________________

12.6. Äitilapsipiirin retki Kiviniityn kotieläinpihaan Mouhijärvelle. Lähtö bussilla kello 9.15
Ahtialan ryhmiksen pihasta. Kyydin tarjoaa kyläkerho. Pääsymaksu on 6  /henkilö tai 20 
/perhe. Omat eväät mukaan. Makkaranpaistopaikka on varattu Rämsöön ryhmälle.
Ilmoittautumiset 6.6 mennessä Marille puh. 040 8246 164.



Rämsöön kirkkoveneSOUTUPORUKKAA kootaan taas! Viime vuonna liikkuvin penkein
varustettu RÄMSÖÖ I siivitti sekajoukkueemme uuteen huippuaikaan. Sekä naiset että
miehet tervetuloa soutuporukkaan. Ilmoittaudu Anja Halisevalle puh. 0400 769 202
______________________________________________________________________________

ITE-taiteen näyttely jälleen kesällä

Rämsöön kylän väki voi tuoda taideteoksiaan ITE-taiteen näyttelyyn. Ahtilan ryhmiksellä (koululla)
on käytettävissä heinäkuussa isompi luokkahuone. Kaikki kuvataiteen taiteen muodot ovat
lämpimästi tervetulleita. Näyttely on auki, entiseen tapaan, aina teatterinäytösten ajan. Etukäteen
sovittaessa pääsee näyttelyyn tutustumaan muulloinkin. Edelliset näyttelyt ovat saaneet kävijöiltä
runsaasti hyvää palautetta. Palaute varmasti kannustaa tuomaan lisää uusia töitä näyttelyyn. Tilaa
on vielä reilusti sinunkin teoksillesi. Älä piilottele taideteoksiasi komeroissa vaan tuo ne muidenkin
nähtäväksi. Seuraavassa tiedotteissa näyttelyn rakennusajankohta ja avajaiset. Ilmoita näyttelyyn

tulevista teoksista Nallelle (Ari Karhu) puh. 0400 438 789 tai sähköpostilla:nalle@kiila.net
Likakaivoja tyhjentää Rämsöön suunnalla JANNE SIUVO puh. 0400 626 164
______________________________________________________________________________

PETER PAN ESITYSAJAT:

Ensi-ilta:

su 17.6. kello 15

ti 19.6. kello 19
ke 20.6. kello 19
to 21.6. kello 19
la 30.6. kello 15

su 1.7. kello 15
ti 3.7. kello 19
ke 4.7. kello 19
pe 6.7. kello 19
la 7.7. kello 15

ti 31.7. kello 19
ke 1.8. kello 19

to 2.8. kello 19
la 4.8. kello 15
su 5.8. kello 15

pe 10.8. kello 19
la 11.8. kello 15
su 12.8. kello 15

___________________________________________________________________________________________________________

RÄMSÖÖN KESÄTANSSIT sunnuntaisin kello 20.00 – 1.00

8.7. Teemu Harjukari ja Taivaanrannanmaalarit
22.7. Essi Leppäkoski ja Kangastus

Perinteiset Rämsöön tanssit eivät pyöri ilman talkooväkeä! Ilmoittaudu talkoisiin Marjukalle.
______________________________________________________________________________

Rämsöön ”konemusiikki”festari järjestetään 14.6.2008 (joissakin tiedoissa ollut väärä päivämäärä)

______________________________________________________________________________

Rämsöön kyläkerhon vuokrattava kalusto:
Kaluston vuokrahinnat ovat:
kahvipannu 8 , muurikkapannu ja poltin 10 , iso grilli 20  (oma kaasupullo).
Em. kaluston vuokraaminen on Rämsöön kyläläisille ilmaista.
Teltta 30  / päivä ja 70  / viikko. (meillä on 3 harmaata toritelttaa - koko 4 x 4 metriä).
Varauksia ja vuokraamista hoitaa Anneli Haliseva, puhelin on 040 5966419.



Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen torstai Ahtialan ryhmiksellä kello 9 - 11.

Lasten sählykerho keskiviikkoisin kello 19.00 Narvan monitoimitalolla.

Miesten lentopallo sunnuntaisin kello 19.00 Rämsöön kentällä Välimäentiellä.

Seurakunnan kerho ja 4 H-kerho ovat kesätauolla.


