
 
TIEDOTE 7./ 2011 

 
KESÄKAHVILA AVATAAN Rantapaviljongilla maanantaina 20.6. kello 13.00 

Kahvila on sen jälkeen avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 13 – 19,  
maanantaisin suljettu. Teatterin esityspäivinä kahvila suljetaan jo kello 18.00. 

(Uimakoulujen aikaan kahvila pyritään avaamaan jo kello 12)  
Kesäkahvilassa on lainakirjasto, josta voi lainata kirjoja (Sinne voi tuoda kirjoja 

lainattavaksi omalla vastuulla). Tervetuloa viihtymään kesäkahvilaamme! 
 

Merirosvoseikkailu AARRESAARI Rämsöön kesäteatterissa 17.6. – 30.6. 
ja 19.7. – 30.7. (Esitysajat kääntöpuolelta). Vauhdikkaassa näytelmässä miekat viuhuvat 
ja pyssyt paukkuvat. Pahoittelemme taistelun ääniä. 
Esityspäivinä uimaranta suljetaan noin tuntia ennen esitystä. Muistutamme kuitenkin, että 
näytelmätoiminnan (ja muiden tapahtumien) tuotolla on uima- ja teatteriranta rakennettu 
n.30 vuoden aikana. Muina aikoina tervetuloa uimaan ja viihtymään! 
_________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

Kylien yhteinen huomen-hankkeessa (Vesilahti&Lempäälä) työskentelevä kyläsihteeri Marjukka on 
KESÄLOMALLA 20.6.-3.7. ja elokuun lopussa.  

Kyläkerhon puhelin eli teatteripäivystys on kesäkahvilan nuorilla. 
_________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

JUHANNUSKOKKO Teatterirannassa Juhannusaattona kello 22. 
Tervetuloa! 

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
Moottorimusiikin käsiohjelmaan ehtii vielä 6.7. mennessä. Voit ilmoittaa tietosi ramsoo@ramsoo.fi 

tai puh. 040 800 7331 (4.7. jälkeen) 
Erityisesti Rämsöön yrittäjiä toivotaan mukaan ilmoittamaan käsiohjelmassa. 

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
Miehet pelaavat lentopalloa sunnuntaisin kello 18.00 Rämsöön omalla kentällä. 

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
Soutelua kirkkoveneellä tiistaisin kello 18.30 alkaen. Kaikki pääsevät soutamaan, 

soudetaan aivan rauhassa, opetellen ja maisemista nauttien. 
_________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

La 16.7. karaokeiltaa vietetään Seurantalolla kello 20.00 alkaen, lauletaan ja tanssitaan. 
Tarjolla aikuisten virvokkeita kahvia, makeaa / suolaista, kilpailuja ym. 
_________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

Lasten ja nuorten kesäkilpailut yleiskilpailut omalla kentällä kesän aikana. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 



 
 

Moottorimusiikkiin festivaalin kokous SU 24.7. esityksen jälkeen noin kello 17.00. 
Rantapaviljongilla. Tarkennetaan työsuunnitelmaa; järjestelyt ja kokonaisuus. 

_________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
La 6.8. Moottorimusiikin festivaalin jälkeen perinteiset tanssit Rämsöön Seurantalolla. Tansseja 
tahdittaa coverbändi TURVE. Liput 10 € (Rämsöön Urheilijat, p. 044 0541 542) 
_________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

UNELA –konserttiin nurmikolle tarvitaan istuinalustoja; patjoja, mattoja, tyynyjä, peittoja tms. 
Myöskin pitkän penkit kelpaavat. Älä heitä pois vaan lainaa tapahtumaan. 

 
MOOTTORIMUSIIKIN tapahtuman aikoihin kysytään majoitustiloja vieraille. 
Ilmoitathan Marjukalle, jos voit majoittaa yhdeksi/ kahdeksi yöksi vieraita! 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 
Rämsöön kyläkerhon KUUKAUSIKOKOUS pidetään keskivi ikkona 10. 8. kello 19.00 

alkaen Rantapavil jongil la. MM. kesän tapahtumien saldo ja purku. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 
Niittytalkoot Niinimäen haassa sunnuntaina 14.8. 

 
Niinimäen haassa Rämsöössä talkoillaan jo neljättä kesää Vesilahden luonto ja latu ry:n sekä 
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n yhteistyönä. Talkoot alkavat kello 10 ja niissä on tarjolla 

evästä. Lähde mukaan auttamaan uhanalaisia ja harvinaistuvia perinnemaisemien lajeja! 
 

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 10.8. sähköpostitse: sari.m.poutiainen@gmail.com  
tai puhelimitse 050 5380 381. Ilmoittautuessasi kerro myös mahdolliset ruoka-aineallergiat ja tuotko 

mukanasi omia talkoovälineitä. 
_______________________________________________________________________

___ 
 
 



 

  
 
 

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 Rämsöön kylän postilaatikoihin. 


