
 
TIEDOTE 2./ 2011 

 

Lasten ja nuorten toimintaryhmä aloittaa palaverilla torstaina 27.1. kello 18.30 Vaahtolammilla. 
Tervetuloa kaikki suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa! Kati Vaahtolammi valittiin ryhmän 
”luottoaikuiseksi” ja nuoriso suunnittelee itse ko. toimintaa Rkk:n kerhotoiminnan budjetista. 

******************************************** 

Nappulahiihtokisat sunnuntaina 30.1.kello 11.00 Halisevan aukeassa. Kisakeskus Ollinpoikien 
pihassa, osoite: Halisevantie 141. Seuraavat Nappulahiihdot ja samalla myös RU:n 
mestaruushiihdot ovat samassa paikassa 26.2. kello 14.00.  
Pakkasraja on -15 astetta. Tiedustelut: Markku 0400-236 813. RU. 

******************************************** 

Kylässä aloittaa askartelurinki. Ensimmäisen kerran su 30.1. kello 16.00 aloitetaan Kylävintillä 
ystävänpäiväkorttien askartelulla. Pieni tarvikemaksu. Mukaan voi ottaa sydänmuotteja ja omia 
tarvikkeita. Kerhoa vetää Päivi Salminen. Tule mukaan hauskan ja helpon väkertelyn pariin! 

******************************************** 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 2.2. kello 18.30 alkaen Mari ja Markku 
Ollinpojalla. Rkk:n ja RU:n johtokunnat pitivät yhteisen kokouksen 20.1. Yhteistä vuosikelloa 
tarkennetaan kokouksessa ja keskustellaan mm.: rantahanke, kesäteatteri ja Moottorimusiikki. 

******************************************** 

Su 6.2. koko perheen hiihtoretki ryhmikseltä Välimäen kodalle. Lähtö kello 9.30 ryhmiksen pihasta. 
Omat makkarat ja mehut mukaan. Hiihtomatka kykyjen mukaan. (Latu kulkee koululta Mäenpään 
ja Välimäen kautta Halisevantielle). Pakkasraja on -15 ast. Kysy lisää Titalta p. 040 5945 262. 

******************************************** 

Vesilahden ensimmäinen äitilapsipiiri on kokoontunut Rämsöössä jo 20 vuoden ajan omatoimisesti. 
Tätä juhlitaan huhtikuussa. Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai. Seuraavat kerrat: 7.2. 
Päivi Salmisella (Teerentie 2), 21.2. ryhmiksellä ja 7.3. Anu Peltoniemellä (Rämsööntie 1561). 

******************************************** 

Naisten rytmiryhmä ”Rämsöön Rebekat” aloittaa harjoitukset suunnittelun merkeissä su la 12.2. 
kello 15.00 ryhmiksellä. Harjoitellaan moottorimusiikkia varten Rauni Rokan johdolla. Ota mukaan 
erilaisia perinteisiä naisten työkaluja ja -välineitä, joista lähtee joku ääni. (Soittotaitoja ei tarvita). 

******************************************** 
Talvirieha Seurantalon pihalla lauantaina 19.2. alkaen kello 15.00. Ohjelmassa on pulkkamäki, 
rekiajelua moottorikelkan vetämänä, kevytmielistä talviohjelmaa ja puffetti. 

******************************************** 
Salsa / zumba jatkuu Rämsöön Seurantalolla joka toinen lauantai kello 18.00. Aloitus 12.3. ja 
jatkuu: 26.3., 9.4, 16.4.(huom), 7.5. ja 21.5. Francisco toimii iloisena opettajanamme edelleen. 

******************************************** 
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi pidetään la 2.4. Narvan koululla kello 9.00 - 15.30. Tämä kurssi 
on tarkoitettu järjestyksenvalvojan kortin suorittaneille kortin uusimiseksi. (Lempäälä-opisto) 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi pidetään 12.–13.3. ja 19.–20.3.2011. Kurssiaika on jokaisena 
päivänä kello 09.00 - 15.30, sisältäen puolen tunnin ruokahetken. Paikkana on Lempäälän Opisto ja 
20 ensimmäistä mahtuu mukaan. Kyläkerho ja urheilijat maksavat yhdessä kortin uusimisen ja 
hankkimisen kylän talkoisiin osallistuville. Ilmoittaudu siksi ensin Juhalle puh. 0440 541 542. 

******************************************** 
ITE-taidenäyttely pystytetään taas kesäksi. Kyläläisten omia erilaisia teoksia toivotaan esille! Nyt 
teemana on kierrätys ja käytettävissä on ryhmiksen sisätila ja piha-maa, johon toivotaan erityisesti 
Moottorimusiikin festivaalin ajaksi tyyliin sopivaa ITE-taidetta. Näyttelypäällikkönä on Ari Karhu, 
johon voit ottaa yhteyttä p. 0400 438 789. Vierailevasta taiteilijasta otetaan ehdotuksia vastaan. 

******************************************** 



Tulossa keväällä: Seurantalon siivoustalkoot pidetään 14.4. kello 18.00, äitilapsipiirin juhla 
huhtikuussa, peräkontti / sisäkirppis 7.5. Seurantalolla ja oheisohjelmaa sekä  
tanssikurssit 14.–15.5 ja 21.–22.5. kello 10 – 14.30 Seurantalolla (Lempäälä–opisto). 

******************************************** 
 
Seikkailunäytelmä AARRESAARI  

Rämsöön kesäteatterissa 2011 
 

Vapaasti Robert Louis Stensonin samannimisen 
seikkailuromaanin pohjalta näytelmäksi 
dramatisoinut Jari Lehto. Ohjaus Jari Lehto. 
Musiikki Rauni Rokka.  

Esityspäivät ovat: ensi-ilta 18.6., 19.6., 22.6., 
28.6., 29.6. ja 30.6. (kesätauko) 

19.7., 20.7., 21.7., 23.7., 24.7., 26.7., 28.7. ja 
30.7. Arkisin kello 19.00, la - su kello 15.00 

Lipun hinnat: aikuiset 15 €, lapset 10 € (alle 13v), 
ryhmät – 1 € / lippu (min. 15 henkilöä). 

Näytelmää suositellaan 10 vuotta täyttäneille. 

Rämsöön kesäteatteri, Vammalan teatteri ja 
Teatteri Kurki. www.ramsoo.fi puh: 040 7036 208 

******************************************* 

 

MOOTTORIMUSIIKIN FESTIVAALI - Moottorit kohtaavat luonnon - 6.-7.8.2011 Rämsöössä 
Moottorimusiikin festivaali on ainutlaatuinen monitaiteellinen elämys, jossa Rämsöön koneperinne           
yhdistyy musiikkiin, tanssiin ja luontoon. 

Festivaalin ohjelmassa on kaksi erilaista ja ainutlaatuista konserttia: "Hiljaisuuden äänet", Jukka Perko & 
Samuli Kosminen & Yona ja "Moottorimagiaa", Kimmo Pohjonen, Ismo Alanko, Reijo Kela, Ville Walo sekä 
Rämsöön koneet ja moottorimestarit. Lisäksi paikallista ohjelmaa, teemana on luonto, ekologisuus ja 
kulttuuri. Rämsöön ITE-taidenäyttely; käsitöitä ja kierrätystaidetta, valokuva/videotaidetta sekä muita 
esityksiä tapahtuma-alueella kesäteatterin ympäristössä Suonojärven rannassa. 

Ohjelma on sama molempina päivinä LA 6.8. ja SU 7.8. kello 18.00 – 21.00: 
 Kello 18.00 – 19.00 ”Hiljaisuuden äänet” (Perko, Kosminen ja Yona) 
 kello 19.00 – 20.00 Paikallista ohjelmaa ja näyttelyt sekä ruokaa ja juomaa 
 kello 20.00 – 21.00 ”Moottorimagiaa” (Pohjonen ja kumppanit) 
Näyttelyt ovat auki koko festivaalin ajan. 
Koko ohjelman sisältävä festivaalilippu 45 € ja 43 € (opisk./ eläkel./ ryhmät yli 10 henk.) 
Lisäksi lauantaina on tarjolla konsertin jälkeen levytanssi-iltamat Rämsöön Seurantalolla 
Tarkemmat tiedot: www.ramsoo.fi Järjestäjä Rämsöön kyläkerho ry & kumppanit 
Lipunmyynti alkaa helmikuussa: lippu.fi (Konserttien nimet ovat työnimiä. Pidätämme oikeudet muutoksiin) 
               

Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anne Paananen) 
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 ryhmiksellä (vetäjänä Kati Vaahtolammi) 
Lasten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. (M.Ollinpoika p. 0400 236 813) 
Seurakunnan kerho keskiviikkoisin kello 9.00 – 11.00 ryhmiksellä (noin 4-6 -vuotiaille) 
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kodeissa ja ryhmiksellä. 
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon Reijon verstaalla ke kello 18.00 – 20.00 
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00. (Riina Markkola) 
Salsa/zumbatunnit joka toinen lauantai kello 18.00 – 19.00 seurantalolla (Salsa Pasion) 
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU) 
Lempäälä-opiston virkkaus ja ryijy -kurssi on joka toinen lauantai Kylävintillä.   
 
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi (Puh. 040 703 6208). Kylätiedotteeseen tulevia 
asioita voi ilmoittaa sen kokoajalle Marjukalle puh. 040 800 7331. Tiedotteessa voivat kaikki kyläläiset (yksityiset, 
yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Kylätiedotteen saat myös sähköpostilla ilmoittamalla osoitteesi meille 
ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote jaetaan talkoilla postilaatikoihin. KIITOS JAKAJILLE! 


