
 
 

TIEDOTE 1/2009     RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden 
kylä 2007 

 
Kyläkerhon 1. kuukausikokous pidetään keskivi ikkona 4.2. kel lo 

19.00 Vi ikar issa. 
Kokousasioita on mm.: kesäteatter i  ja pal jon muita ajankohtaisia 

asioita. 
 

 
Rämsöön kyläkerhol la on nyt juhlavuosi. Kyläkerho on kokoontunut joka kuukausi 
katkeamatta 30 vuotta (vain heinäkuut on pidetty  ” lomaa”). Kuukausikokouksissa 
keskustel laan ja päätetään avoimesti asioista ja annetaan evästykset yhdistyksen 
johtokunnal le ja eri toimikunni l le. 
 

Kyläkerhon 30-vuotista taivalta juhl istetaan tänä vuonna eri laisin tavoin. Ensiksi on 
teatteriretki Komediateatteri in 7.2. Paikkansa varannei l le t iedoksi seuraava 
aikataulu: Vattulantie 14.05,  
Rämsööntie: Alho 14.10, ryhmis 14.15, seurantalon t iehaara 14.20 ja entinen 
kauppa 14.25 jne. 
Nämä ovat si is arvioaikoja. Käytetään bussipysäkkejä, mutta matkaltakin pääsee 
mukaan. Kul jetus Arvelan bussi l la. (Arin puh. 0400 339 862). Marjukka jakaa 
teatteri l iput bussissa (puh. 040 7036 208) 
Teatteriesitys alkaa kel lo 15.30 ja kestää 1 tunti 50 min. Takin säi lytys maksaa 1  
(varaa kol ikko). Väl iajan tarjoi lua ei ole yhdistyksen puolesta. Ruokai lu on heti 
esityksen jälkeen samassa Komediateatterin juhlatalossa. Lisätietoja teatterista ja 
esityksestä löydät www.tampereenkomediateatteri. f i  
 

 
Tänä kesänä Rämsöön kesäteatter issa esitetään Arto Paasi l innan TOHELO 
SUOJELUSENKELI. 
Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Ari ”Pätkä” Wirta ja sen toteuttavat Vammalan teatteri 
ja Rämsöön kesäteatteri yhteistyössä. 
Seuraava kokoontuminen on  
Sylvään koulun auditoriossa la 31.1. kel lo 12.00 ja su 1.2. kel lo 14.00 Sastamalassa 
(Vammalassa). Vi imeksi pääsimme jo vähän tekstin makuun. Nyt luetaan l isää. 
Jotkut rool it alkavat jo löytää teki jänsä, mutta l isää väkeä tarvitaan! Val itettavasti 
tässä näytelmässä ei ole lapsi l le rooleja. Yläikärajaa ei ole!  
Kaikki si is mukaan lauantaina! 
 

El let pääse, mutta olet muuten tulossa mukaan tähän produktioon, soita ( i l t . )  tai 
kerro se tekstiviest i l lä tai sähköposti l la Rauni l le puh. 040 5060 314 (Rauni Rokka) 
rauni@ramsoo.f i  
 
TOHELON SUOJELUSENKELIN esityspäivät on sovittu seuraavasti: 
ensi- i l ta: pe  26.6., su 28.6., t i  30.6., to 2.7., pe 3.7., su 5.7. (3 vi ikon tauko) 
su 26.7., t i  28.7., to 30.7., pe 31.7., su 2.8., pe 7.8., la 8.8., su 9.8. 



Esitysajat ovat arkisin kel lo 19.00, lauantaina ja sunnuntaina kel lo 15.00. 
 

 
Rämsöön kotis ivuja uusitaan taas. Sivui l la on jo pal jon t ietoa vuosikymmeniltä 
1910 ja 1920. 
Jatkoa pitäisi saada 30–90 luvui lta ja näihin kaivataan nyt kaikenlaisia VALOKUVIA 
kylästä, toiminnasta ja tapahtumista. LÖYTYYKÖ SINULTA? Valokuvat skannataan 
(kopioidaan) sivui l le ja saat kuvasi takaisin. 
 
Rämsöön sivut on tehty ”sanomalehti”-tyyl isesti, joten edel l iset vuodet säi lyvät 
tal lessa ja ni i tä voi selai l la. 
Katso www.ramsoo.f i .  Lisäksi kyläl lä on sivut myös kunnan sivujen al la 
www.vesi lahti. f i/ramsoo 
 
Kal l ionlahteen on suunniteltu isoa metal l ista taideteosta; teksti RÄMSÖÖ ja al la 
kyltt i  vuoden kylä 2007. Kal l ion kylkeen Rämsöö -tekstin kir jaimet tehdään isoista 
vanhoista metal l is ista koneen osista yms.  
(Ö -kir jaimet on jo) Tekstin korkeus on noin 120 -130 sentt iä. Löytyykö vanhoja 
osia, jotka sopisivat taideteokseen? Otapa yhteys Nal leen (puh. 0400 438 789 tai 
Rei joon (puh. 0400 780 623) 
 

 

Rämsöön Urhei l i jat ry:n syyskokouksessa 14.12. val i tt i in johtokunta vuodel le 2009 
Puheenjohtaja Juha Vaahtolammi, sihteeri Annel i  Hal iseva, varapuheenjohtaja Sami 
Hal iseva, ja rahastonhoitaja Marjukka Lähdekorpi-Ojala. Muut johtokunnan jäsenet 
Matt i  Vi ikari, Taina Vit ikka, Juha-Matti Väl imäki ja Mauno Suonsivu. (Erovuorossa 
ol ivat Annel i  Hal iseva ja Marjukka Lähdekorpi-Ojala. 
 

Urhei lutoimikunta: Ol l inpoika Markku (kool lekutsuja), Sami Hal iseva, Taina Vit ikka, 
Matt i  Vi ikari, Antt i  Qwick ja Mauno Suonsivu 
 

Huvitoimikunta: Juha Vaahtolammi (kool lekutsuja), Annel i  Hal iseva, Taina Vi ikari ja 
Arja Ol l inpoika. Huvitoimikunnal la on valtuudet ottaa l isäjäseniä tarpeen mukaan. 
 

Ti l intarkastajat: Arto Uusitalo ja Tarmo Lindstedt, varati l intarkastajat Kauno Väl imäki 
ja Tauno Rantanen 

 

 

Urhei luseuran toimintasuunnitelma 2009 
Urhei lutoiminta: Nappulahi ihtoki lpai lut (2 kertaa), Seuran mestaruushi ihdot, 
Laskiaisr ieha ja laturetki, Lentopal loa ja jalkapal loa, Yleisurhei lua kesäl lä omalla 
kentäl lä (3 kertaa), Pyöräretki (esim. Lantulan laavul le), Kyläpolkujen hyödyntäminen, 
30. Jaskan Lenkki + lasten lenkki (Väl imäen lenkki) 27.9.2009 
Kaikenikäisten patikoint i/vael lusretkiä tms. kuntol i ikuntaa, Seurantalo tarjoaa 
avoimet ovet sählyyn, lentopal loon ja musi ikinharrastamiseen, Lempäälä opiston 
jär jestämä tanssikurssi huhtikuussa. 
Huvitoiminta: ainakin Rämsöön kirppis, Rämsöön pikkujoulut yhdessä kyläkerhon 
kanssa, Karaokei ltamat 
 

Urhei luseuran jäsenmaksu vuonna 2009 
Jäsenmaksu: aikuiset ja yl i  15-vuotiaat 3  /henki lö, lapset al le 15 vuotta 2  ja al le 
kouluikäiset i lmaiseksi. Koko perhe yhteensä 6 . Jäsenmaksuja kerää Matt i  Vi ikari 
ja sihteeri Annel i .  Jäsenmaksun voi suorittaa seuran t i l i l le 551105-45015. I lmoita 
nimet - kaikkien nimet kir jataan jäsenluetteloa varten. 



 

 

Kertauksen vuoksi vielä Rämsöön kyläkerhon johtokunta ja työryhmien 
vastuuhenki löt 2009: 
Puheenjohtaja Mari Ol l inpoika, varapuheenjohtaja Erkki Tarvainen, 
s ihteer i  Marjukka Lähdekorpi-Ojala, rahastonhoita ja Anja Hal iseva 
sekä muut johtokunnan jäsenet ja henki lökohtaiset varajäsenet:  
Arto Uusita lo (Rita Uusita lo),  Kat i  Vaahtolammi (Taina Vi ikar i ) ,  Birg it ta Mäkinen (Paula 
Nissi lä ) ,  
Ar i  Karhu (Taina Vit ikka),  Ar ja Ol l inpoika (Annel i  Hal iseva). (Erovuorossa ol ivat: Birgitta Mäkinen 
ja Ar i  Karhu). 
 

T i l intarkastajat:  Sei ja Vaahtolammi ja Pertt i  Eräni i t ty 
Varat i l intarkastajat:  Matt i  V i ikar i  ja Tauno Rantanen 
Työryhmiä ja vastaavia:  
Kesäteatter i :  A luksi johtokunta ja myöhemmin val i taan tuotta ja 
Ravintola: Taina Vit ikka ja Taina Vi ikar i  
Kylämarkkinoint i  ja t iedotus:  
Marjukka Lähdekorpi-Ojala (vetäjä),  Mari  Ol l inpoika, Ar i  Karhu, Rauni Rokka, Vesa Kl inge ja 
Taina Vit ikka 
Moottor imusi ik in fest ivaal i :  Marjukka Lähdekorpi-Ojala (vetäjä),  Ar i  Karhu, Mari Ol l inpoika ja 
Juha Vaahtolammi 
ITE-Taide: Ar i  Karhu 
Kesäkahvi la: Anja Hal iseva 
Ki inte istövastaavat: Erkki Tarvainen ja Rauno Mäkinen Kalustovastaava: Annel i  Hal iseva 

 

 

Rämsöön kylän toimintaa: 
� Lasten ja nuorten sählyä pelataan maanantaisin seurantalol la kel lo 18.30 - 

19.30. (nyt remontt i ! )  
� Naisten jumppa t i istaisin kel lo 18.30 - 19.30 ryhmiksel lä kansalaisopiston 

pi ir inä. 
� Naperojumppa t i istaisin ryhmiksel lä 17.30 - 18.15 noin 3-6 vuotiai l le.(Mervi 

p.040 7489 566) 
� Seurakunnan kerho joka toinen keskivi ikko (pariton vko) kel lo 9.00 - 11.00 

ryhmiksel lä. 
� Äijäkerho keskivi ikkoisin kel lo 18.00 – 21.00 Rei jo Alhon verstaal la. (Rei jo 

0400 780 623) 
� 4H:n kokkikerho torstaisin kel lo 16.00 - 17.00 seurantalon keitt iöl lä. 
� Miesten lentopal loa sunnuntaisin Narvan monitoimitalol la kel lo 18.00 - 20.00 
 

Kylät iedotteen ju lkais i ja: Rämsöön kyläkerho ry, Hal isevant ie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 
7036 208 

ramsoo@ramsoo.f i    www.ramsoo.f i   (T iedotteen saat sähköpost i l la i lmoittamal le osoitteesi 
mei l le)  


