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_____________________________________________________________________________ 

 

Rämsöön kylän PIKKUJOULUA juhlitaan Seurantalolla lauantaina 26.11. kello 18.00 

alkaen. Jouluista ohjelmaa: mm. lasten ja nuorten ohjelmaa, tarjolla puuroa ja kahvia, arvontaa ja 

tietenkin Joulupukki. (Nimellä varustetut pikkupaketit pukinkonttiin 

TERVETULOA! Kyläkerho ja urheiluseura 

_____________________________________________________________________________ 

Ennen ja jälkeen juhlaa: 

* Naisten pikkujouluohjelman harjoitukset ke 23.11. kello 18.30 talolla. Vielä mahtuu mukaan! 

* Pikkujoulujen koristelutalkoot ja järjestelyt (+ harjoitukset) perjantaina 25.11. kello 18.00 alkaen 

talolla ja sunnuntaina 27.11. siivoustalkoot kello 17.00 alkaen. 

_____________________________________________________________________________ 

Joulukorttiaskartelua sunnuntaina 4.12. kello 16.00 Kylävintillä. 

Salmisen Päivi vetää askartelua ja tuo erilaiset välineet askarteluun . Kyläkerho tarjoaa 

perusmateriaalit, Päiviltä voi ostaa lisää koristeita yms. Omia tarpeitakin voi tuoda. 

_____________________________________________________________________________ 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 7.12. kello 18.30 Kylävintillä. 

Perinteisesti joulukuun kokoukseen kutsutaan mukaan vuoden aikana Rämsöön kylään muuttaneet 

henkilöt. Kuullaan teatterirantahankkeesta ja kesäteatterista ym. Tervetuloa! 

_____________________________________________________________________________ 

Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous pidetään maanantaina 12.12. kello 18.30 Seurantalolla. 

Budjetti ja toimintasuunnitelma sekä johtokunnan ja toimikuntien valinnat vuodelle 2012. 

Tervetuloa!  Johtokunta 

______________________________________________________________________________ 

Ahtialan päiväkodin joulujuhlaa vietetään 15.12. kello 18.00 alkaen. 

Lasten jouluista ohjelmaa. Tervetuloa mukaan juhlaan! 



 

LYHTYPOLKU tiistaina 20.12. kello 18.30 Rämsöön Seurantalon ympäristössä. 

Tule aloittamaan Joulun aika tunnelmallisella lyhtykävelyllä. 

Glögitarjoilu. Makkaranpaistoa (omat makkarat mukaan) Tervetuloa! RU. 

 

 

Teatterin rantaprojektin taustaa: 

Rämsöössä vuonna 2008 valmistuneessa kyläkaavassa kuten jo aiemmissakin kyläsuunnitelmissa kyseinen 
alue nousi kylän tärkeimmäksi paikaksi ja sen yleissuunnitelma on erittäin tärkeää jatkossa. 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaissuunnitelma uimarannan ja kesäteatterin alueesta sekä 
ympäristönhoito/maisemasuunnitelma ympäröivästä lehtometsästä. Hankkeen avulla toteutetaan 
kesäteatterin ja sitä ympäröivän alueen kokonaisvaltainen suunnitelma. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä 
pätevän suunnittelijoiden, kyläläisten ja kunnan viranhaltijoiden kanssa. Sähköistyksen lisäämiseen tarvitaan 
erillinen sähkösuunnitelma. Kokonaissuunnitelman avulla voidaan toteuttaa uimarannan ja kesäteatterin 
alueen kohentamista ja varustamista, parantaa niiden turvallisuutta sekä edistää alueen luonnonympäristön 
säilyttämistä. (Kesäteatterin luonnonympäristö –hanke. Leader 11741) 

______________________________________________________________________________ 

 
Kylienkehittämishanke päättyy. 
 
Ensimmäisiä kylienkehittämishankkeita EU:n osarahoituksen avulla opeteltiin Vesilahdessa vuosina 1997–
2001. Näissä Rämsöön kyläkerho oli vahvassa roolissa käynnistäjänä. Vesilahden aktiivikylien sateenvarjon 
alla muutamissa kylissä oli omia hankkeita. Meillä oli Rämsöön kyläyritys -hanke (kyläsihteeri, kylävintti, 
yhdistysten yhteistyö ja tapahtumien kehittäminen jne). 
 
Kylienkehittämistoiminta hankerahoituksen tuella jatkui Rämsöössä vuoden 2003 lopussa 
esiselvityshankkeella (yhteinen kyläsihteeri) ja jatkui vuodet 2004 - 2005 Vesilahden kyläsihteeri- hankkeella 
sekä edelleen vuodet 2006 - 2007 Kylät yhdessä –hankkeella ja vielä vuodesta 2008 vuoden 2010 
maaliskuulle Kyläverkko –hankkeella, johon Lempäälän kylät tulivat mukaan. 
Hankkeen työmäärä ja siihen osallistuvat yhdistykset lisääntyivät vuonna 2010 toukokuussa alkaneessa 
Kylien yhteinen huomen hankkeessa, jota hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö 
Tredea Oy. Kun vetäjänä on nyt kuntien osakeyhtiö, myös omarahoitusosuus kasvoi 23 % eli alv:n verran. 
 
Tämä kaksivuotinen hanke päättyy 30.4.2012, jonka jälkeen jälleen kerran ollaan tilanteessa, jossa mitään 
varmuutta tuesta/avusta kylienkehittämistoimintaan ei ole. Erilaisia vaihtoehtoja on pohdittu ja kylät sekä 
maaseudun kehittämisneuvottelukunta jättävät kunnille lausuntonsa toiminnan jatkamisesta. 
Nähtäväksi jää päättyykö toiminta nyt vallitsevassa ”kuntaliitospaineessa” vai löytyykö jälleen joku uusi 
ratkaisu. Rämsöön kylä on ollut kyläsihteerin suurin työllistäjä eli suurin hankkeen omarahoituksen maksaja. 
 
(Tiedotti Lempäälän ja Vesilahden kyläsihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala / Kylien yhteinen huomen -hanke) 
 
 

Säännöllistä toimintaa Rämsöön kylässä: 
Seurakunnan kerho maanantaisin kello 9.00 – 10.30 Ahtialan päiväkodissa (noin 4-6 v) 
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kylän kodeissa ja päiväkodissa. 
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi) 
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi) 
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. 
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00 
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola) 
Lempäälä-opiston villalankakirjontaa ja virkkausta on joka toinen lauantai Seurantalolla. 
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU) 

 
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi (Puhelin: 040 703 6208). 


