
 
TIEDOTE 7/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 14.8. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Asioina ajankohtaiset asiat, kesän tapahtumat 
yms. Tervetuloa!  
____________________________________________________________________________________ 
ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan 
päiväkodilla klo 14-17. Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045 1958616, 
konkkaronkka(at)ramsoo.fi. 

 
 

 

Suonojärven Soitto 
– Vesilahtelaisen musiikin ilta 

lauantaina 17.8. klo 18  
Rämsöön Kesäteatterilla 

 
Luvassa kevyttä kesäistä musiikkia elokuun iltaan!  

 
Liput 10€, alle 12v. ilmaiseksi.  

Lipunmyynti paikanpäällä klo 17:00 alkaen! 

 
Illan esiintyjistä: 

Sanni Lehto on Vesilahdesta kotoisin oleva taiteen sekatyöläinen. Sanni opiskelee 
musiikkiteatterialan ammattilaiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja häntä on voinut 

nähdä mm. Tampereen komediateatterin ja Valkeakosken kaupunginteatterin lavalla. 

Säestäjänä toimii Sofia Ondruska. Duo keikkailee ensimmäistä kesää yhdessä! 
Harri Penttilä on vesilahtelainen näyttelijä-laulaja-maanviljelijä, joka keikkailee omien 

kokoonpanojensa kanssa. Harri esiintyy mies ja kitara -tyylillä esittäen kesäisiä kappaleita.   

Teatterin bändi esiintyy vuoden 2018 kokoonpanolla.  
Bändissä ovat Juuso Lähdekorpi (sello), Anna Tuominen (laulu, kitara ja vetopasuuna), Kim 

Milan (kitara), Jami Lähdekorpi (viulu), Matias Ranta-Kahila (djembe) ja Mari Ollinpoika 
(huilu). Illan aikana kuullaan viimeisimpien vuosien musiikkia mm. näytelmistä 

Sanansaattaja ja päällikön sulka, Aladdin ja taikalamppu sekä Vellamon welhokoulu. 

 
Rämsöön Kesäkahvila tarjoaa muun muassa mustikkapiirakkaa vaniljakastikkeen kera, 

hodareita ja muita herkkuja klo 17 alkaen konsertin loppuun saakka! 
 

Tervetuloa nauttimaan kesän viimeisestä tapahtumasta Teatterirannassa! 
  
 

 
RU:n PERINTEISET LASTEN YLEISURHEILUKISAT keskiviikkoisin 7.8., 14.8. ja 21.8. klo 18 Välimäentien 
kentällä. Palkinnon saavat kahteen kilpailukertaan osallistuneet. Lajeina juoksu, pituushyppy ja pallonheitto.  
____________________________________________________________________________________ 
 
KESÄKAHVILAN nuoret  kiittävät tukijoukkoja  ja asiakkaita kuluneesta kaudesta!  

 
KESÄTEATTERIN kausi 2019 on päättynyt! Lämmin kiitos näyttelijöille, soittajille, talkooväelle ja etenkin 
katsojille!  
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki kylän 
yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään mennessä 
Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin. Tiedotteen 
saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi. Kylätiedotteen virallinen julkaisija on 
Rämsöön kyläkerho ry. 
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