
 
TIEDOTE 4./ 2011 

 

Naisten rytmiryhmä ”Rämsöön Rebekat” jatkaa harjoituksia la 2.4. kello 15.00 ryhmiksellä. 
Harjoitellaan moottorimusiikkia varten Rauni Rokan johdolla. Tule reippaasti mukaan – ei tarvitse osata 
soittaa. Ota mukaan erilaisia perinteisiä naisten työkaluja ja -välineitä, jos löytyy. 

___________________________________________________________________________________ 

Askartelurinki jatkaa sunnuntaina 3.4. kello 10.00 aloitetaan Kylävintillä tai keittiössä Seurantalolla. 
Jatketaan vielä nappiaskarteluja ja ideoidaan tulevaa. Mukaan voi ottaa omia nappeja ja ideoita. 
Kerhoa vetää Päivi Salminen. Tule mukaan hauskan ja helpon väkertelyn pariin! 

___________________________________________________________________________________ 

Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai. Ma 4.4. Anu Peltonimellä alkaen kello 10.00. 
Huom. Ahtialan ryhmiksellä poikkeuksellisesti jo maanantaina 11.4. 

___________________________________________________________________________________ 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 6.4. kello 18.30 Viikarissa. 
keskustellaan erityisesti Moottorimusiikin festivaalista sekä rantahankkeesta ja kesäteatterista. 

___________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 

Vesilahden ensimmäinen äitilapsipiiri on kokoontunut Rämsöössä jo 20 vuoden ajan omatoimisesti. 
Tätä 20 vuotta juhlitaan sunnuntaina lauantaina 10.4. kello 12.00 alkaen Seurantalolla. 
Ohjelmaa, yhdessäoloa ja muistelua sekä ruokailu ja kahvit perinteiden mukaisesti. 
(Talkoillaan seurantaloa kuntoon la 9.4. alkaen kello 14.00) 

___________________________________________________________________________________ 

TAIDESUUNNISTUS 16.-17.4. Seurantalolla Kylävintillä ja kahviossa kello 11 – 17. 
Nähtävänä on kyläläisten ja vesilahtelaisten taidetta. Tervetuloa! Vesilahden taideyhdistys. 

___________________________________________________________________________________ 

ITE-taidenäyttely pystytetään taas kesäksi. Kyläläisten omia erilaisia teoksia halutaan esille. 
Käytettävissämme ovat ryhmiksen/teatterin piha-alueet, johon toivotaan erityisesti Moottorimusiikin 
festivaalin tyyliin sopivaa ITE-taidetta; teemana on ekologisuus ja kierrätys. Näyttelypäällikkönä on Ari 
Karhu, johon voit ottaa yhteyttä p. 0400 438 789. Vierailevasta taiteilijasta otetaan ehdotuksia vastaan. 

___________________________________________________________________________________ 

Muuta: Seurantalolla perinteiset kevään siivoustalkoot pidetään 14.4. kello 18.00. RU 
Peräkontti- ja sisäkirppis 7.5. Seurantalolla. Lisää myöhemmin. RU  
Tanssikurssit 14.–15.5 ja 21.–22.5. kello 10 – 14.30 Seurantalolla (Lempäälä–opisto). 

___________________________________________________________________________________ 

MOOTTORIMUSIIKIN tapahtuman aikoihin tarvitaan majoitustiloja sekä esiintyjille ja tekniikalle että 
muillekin vieraille. Ilmoitathan Marjukalle, jos voit majoittaa yhdeksi/ kahdeksi yöksi vieraita!!! 
               

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 verstaalla keskiviikkoisin 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 (Puhelin: 040 703 6208). Kylätiedotteessa 
voivat kaikki kyläläiset (yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Tiedotteeseen tulevia asioita voi 



ilmoittaa Marjukalle puh. 040 800 7331. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla osoitteesi meille: 
ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin. 


