
 
TIEDOTE 2./2010 Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi 
 

Kylätiedote on Rämsöön kylän (virallinen julkaisija/kustantaja on kyläkerho) talkoilla tehtävä ja jaettava tiedote, 
jossa voivat kaikki kylän yhdistykset ilmoittaa toiminnastaan ilmaiseksi. Kylätiedote jaetaan talkoolaisten toimesta 
lähes jokaiseen kyläalueen postilaatikkoon. Varmimmin ja nopeammin saat sen sähköpostilla ilmoittamalla 
sähköpostiosoitteesi puh. 040 7036 208 tai ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote laitetaan esille kylän ilmoitustauluille. 
 
Kaustiselta 16.7.2009 kuvattua materiaalia Kimmo Pohjosen Moottorimusiikkikonsertista 
nähdään ”Etno Is Happening” -ohjelmasarjassa perjantaina 19.2. kello Yle Teemalla. 
 
MOPOAJOT Alhossa la 20.2. kello 12.00 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa kello 10. 
Ajosarjoja on riittävästi ja mainio puhvetti. Järjestäjinä ovat Alhot kumppaneineen. 
 
SALSATUNNIT jatkuvat lauantaina 20.2. kello 16 – 17 Rämsöön Seurantalolla 
tanssinopettaja Francisco Guerreron opastuksella (tanssikoulu Salsa Pasionista). 
Tunti rytmikästä iloittelua - aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Hinta on osanottajamäärän 
mukaan < 10 euroa / henkilö. Maaliskuussa salsataan myöhemmin ilmoitettavana päivänä. 
 
Rämsöön kesäteatterin ARTTURIN puvustus/lavastus suunnittelua la 20.2. kello 
13 - 14 ja lukuharjoitukset /roolien jako kello 14 - 16 Seurantalolla. 
 
Naisten hiihtopäivä lauantaina 27.2. kello 14.00  lähtö Seurantalolta Välimäen 
kodalle. Kuumaa mehua on tarjolla kodalla, muuten omat eväät mukaan. Tervetuloa. 
 
Rämsöön NAPPULAHIIHTOKISAT ja Rämsöön Urheilijat mestaruushiihdot pidetään 
sunnuntaina 28.2. kello 11.00 Halisevan aukealla. 
Sarjoja on kaikenikäisille. Tiedustelut Markku Ollinpoika puh. 0400 236 813. 
 
Teatterirannassa (uimaranta) on luvassa ohjelmaa myös hiihtolomalla keskiviikkona 3.3. 
TALVIRIEHAN merkeissä kello 12.00 – 14.00. Pelejä sään/kelin mukaan: kisailua, 
umpihankijalkapalloa, luistelua ja pulkkamäki. Järj. Vesilahden liikunta- ja nuorisotoimi 
 
Kyläkerhon vuosikokous pidetään keskiviikkona 10. maaliskuuta kello 19.00 alkaen 
Ahtialan ryhmiksellä. Vuosikokousasiat: tilit ja toimintakertomus vuodelta 2009 sekä muut 
sääntömääräiset asiat. Kuullaan myös uutiset kesäteatterista ja muusta ajankohtaisesta. 
 
Järjestyksenvalvojan kurssi pidetään lauantaina 27.3. Narvassa. Kellonaika ja maksut 
yms. ilmoitetaan myöhemmin. Rämsöön kylän tapahtumiin osallistuville kurssimaksu ja kortin 
uusiminen maksetaan (RU ja Rkk). Ilmoittaudu siksi ennakkoon: Juha Vaahtolammi, p. 044 0541 542 
tai Marjukka Lähdekorpi-Ojala, p. 040 7036 208. Luvassa on myös huhtikuussa (20. ja 21.4.) 
hygieniapassikoulutus Lempäälässä. Kurssien järjestäjänä on Lempäälä opisto. 
 
Rämsöön Urheilijat ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 28.3. kello 17.00 alkaen 
Kylävintillä. Vuoden 2009 tilit, toimintakertomus ja muut vuosikokousasiat. Tervetuloa! 
(Laskiaisrieha Ystävänpäivänä 14.2. Teatterinrannassa oli menestys. Todella paljon väkeä oli saapunut 
paikalle. Kiitokset heille kaikille sekä talkoolaisille ja järjestäjille hienosta tapahtumasta). 
 
Harrastuksia Rämsöön kylässä: 
ÄITILAPSIPIIRI kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa; 
22.2. Sorvojalla klo 10 alkaen, ma 8.3. ryhmiksellä kello 9 – 11 ja 22.3. Kujanpäällä klo 10 alk. 
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anu Peltoniemi)* 
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 ryhmiksellä (vetäjänä Kati Vaahtolammi)* 
Lasten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. (Markku O. p. 0400 236 813) 
Seurakunnan kerho keskiviikkoisin kello 9.00 – 11.00 ryhmiksellä (noin 4-6 -vuotiaille) 
Äijäkerho Alhon Reijon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00. 
4H:n kokkikerho torstaisin Seurantalon keittiössä kello 16.00 – 17.00. (Riina Markkola /4H) 
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla. (LVU) 
Lisäksi Lempäälä Opiston kursseina ryijykurssi ja sukututkimuskurssi (lisätiedot opistolta). 
Kaikissa kerhoissa on lomaa viikolla 9 (1.-7.3.2010)!          (* Järj. Lempäälä Opisto) 


