
 
TIEDOTE 3./2010 Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi 
 
Kylätiedote on Rämsöön kylän talkoilla tehtävä ja jaettava tiedote, jossa voivat kaikki kylän yhdistykset ilmoittaa 
toiminnastaan ilmaiseksi. Kylätiedote jaetaan vapaaehtoisten toimesta lähes jokaiseen kyläalueen postilaatikkoon. 
Varmimmin ja nopeammin saat sen sähköpostilla, kun ilmoitat sähköpostiosoitteesi ramsoo@ramsoo.fi. 
 
Rämsöön Urheilijat ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 28.3. kello 17.00  
alkaen Kylävintillä. Vuoden 2009 tilit, toimintakertomus ja muut sääntöjen määräämät 
vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Johtokunta 
 
Kyläkerhon seuraava kuukausikokous pidetään 7. huhtikuuta kello 19.00  
Anja Halisevalla. Asioina on mm. kesäteatteri, uusi kylähanke ja ajankohtaiset asiat. 
 
Seurantalolla pidetään siivoustalkoot pe 16.4. alkaen kello 18.00. 
Siivousvälineet mukaan. Kahvit. 
Seurantalolla talkoopäivä la 24.4. alkaen kello 9.00. (Tarkemmin lähempänä). 
 
SALSATUNTI jälleen la 17.4. ja 24.4. kello 17.30–18.30 Rämsöön Seurantalolla 
Tunti rytmikästä ja hauskaa iloittelua tanssinopettaja Francisco Guerreron opastuksella 
(tanssikoulu Salsa Pasionista). Hinta on osanottajamäärän mukaan < 10 euroa / henkilö. 
 
JätevesiINFO Narvassa ti 20.4. kahvit klo 18.30 ja tilaisuus alkaa klo 19.00. 
Puhujat: projektipäällikkö Satu Heino (Kokemäenjoen vesistöjensuojeluyhdistys) ja Sari Sassi 
(ympäristösihteeri) sekä kunnaninsinööri Tapio Kauppila ja rakennusmestari Jaakko Haavisto. 
 
TANSSIKURSSIT Rämsöön Seurantalolla 15.-16.5 ja 22.-23.5. la ja su klo 10–14.30. 
Paritanssin alkeet: kahdeksan paritanssin perusaskelikot ja käännökset. Tanssinopettaja Jyrki 
Lahtinen, kurssimaksu 28 €ja kurssi 110513VK. Ilmoittautuminen netissä tai p. 03 374 4426. 
 

 

 

Rämsöön Kesäteatteri Suonojärven rannalla juhlii 
nyt 25 toimintavuottaan! 
Teatterirannassa on uimaranta ja Rantapaviljonki, 
jossa heinäkuussa palvelee kesäkahvila.  

Rämsöön kesäteatterissa sukelletaan tulevana 
kesänä kaikenikäisten kissamaiseen 
ritariseikkailuun  
NUORI KUNINGAS ARTTURI 
Tarina pohjautuu MAURI KUNNAKSEN kirjaan 
Kuningas Artturin ritarit, josta sen on dramatisoinut 
Merja Hakkarainen ja Anne Helminen. Näytelmän 
ohjaa Anne Helminen. 
 
Ensi-ilta on su 20.6. kello 15.00 
muut esitykset: ti 22.6. klo 19, 
ke 23.6. klo 19, ti 29.6. klo 19, to 1.7. klo 
19, la 3.7. klo 15, su 4.7. klo 15, 
ti 27.7. klo 19, to 29.7. klo 19, la 31.7. 
klo 15, su 1.8. klo 15, ti 3.8. klo 19 ja to 
5.8. klo 19. 
 
Lippujen hinnat 9€ (lapset) ja 14€ (aikuiset). 
Ryhmälippu 13€ (väh.15 aik.) 
Varaukset ja lisätiedot puh. 040 7036 208 



www.ramsoo.fi 
 

Näytelmän tuotanto on Vammalan teatterin 
ja Rämsöön kesäteatterin yhteistyötä. 

 
 
KYLÄVERKKO -hanke päätyy 
Rämsöön kyläkerhon vetämä Vesilahden ja Lempäälän kylien yhteinen Kyläverkkohanke päättyy 
virallisesti 30.4.2010. Kyläluotsin pesti päättyy maaliskuun loppuun, mutta tilaisuuksia on vielä 
runsaasti huhtikuussa. Esim. koulutus- ja teemailtoja; Lempäälän kotisivukoulutus 12.4., Tapahtumien 
turvallisuussuunnitelmat 14.4. (paikka vielä auki) ja JätevesiINFO 20.4. Narvassa sekä muutamia 
tilaisuuksia kylissä koskien hanketoimintaa jatkossa. 
 

Suunnitteilla on nyt nopealla tahdilla uusi kahden vuoden kylien kehittämishanke Lempäälän ja 
Vesilahden alueella. Hankkeen hallinnoijaksi on lupautunut Tampereen seudun elinkeino- ja 
kehittämisyhtiö Tredea Oy. Hakemus pyritään laittamaan hakuun jo huhtikuussa ja työ alkaisi 
toukokuussa. Hanketyöntekijän paikka tulee julkiseen hakuun. 
 

Uudessa hankkeessa pureudutaan perinteisen kylienkehittämisen ja yhteisöllisen toiminnan lisäksi 
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen maaseutuohjelman ongelmakohtiin. Hankesuunnitelmaa laaditaan 
parhaillaan ja kyliä ja yhdistyksiä pyydetään mukaan. Hankkeen omarahoitusosuus on todennäköisesti 
edelleen 10%, mikä kootaan yksityiseltä taholta eli kyläyhdistykset ja muut yhdistykset, järjestöt, 
yritykset, säätiöt jne. Ja mikäli hanke hyväksytään hakemuksen mukaisesti julkista rahaa tulisi 90%, 
joka koostuu EU 45%, valtio 30% ja kunnat 20%. 
__________________________________________________________________________________ 
Rämsöön kylän toimintaa: 
ÄITILAPSIPIIRI kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa. 
ma 12.4. kello 9–11 Ahtialan ryhmiksellä ja ma 26.4. Mervi Peltoniemellä kello 10 alkaen. 
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). 
 

Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet: 
 

10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin 10 €, grilli 20 €. (Kaasupullo ei kuulu hintaan). 
 

Edellä olevat ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia. Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen. 
 

Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta. 
Kyläläisille vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko. 
Teltat on itse noudettava sekä palautettava puhtaana ja kuivana. 
 

Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Polttoaineet on itse hankittava. 
 

Tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419 
(Annelilla on vuokrauskalenteri, joten kaikki käyttö kulkee hänen kauttaan) 
 

Lisäksi Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät 
ruokalautaset ja lusikat. Kaluston vuokrahinta on 20 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 


