TIEDOTE 5. /2009

Rämsöön kyläkerho ry 30 vuotta!

Rämsöön kesäteatterissa tänä kesänä kantaesitys TOHELO SUOJELUSENKELI (Arto Paasilinna)
yhteistyössä Vammalan teatterin kanssa. Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Ari ”Pätkä” Wirta.
Ensi-ilta pe 26.6. kello 19.00
su 28.6. klo 15,

ti 30.6. klo 19,

to 2.7. klo 19,

pe 3.7. klo 19,

la 4.7. klo 15,

su 26.7. klo 15,

ti 28.7. klo 19,

to 30.7. klo 19,

pe 31.7. klo 19,

su 2.8. klo 15,

to 6.8. klo 19,

pe 7.8. klo 19

la 8.8. klo 15

Kesäteatterin puh. 046 620 2282. Liput: aik.14, ryhmät 13 (yli 15 henkilöä) ja lapset 8 (>13v).

Kenraaliharjoitus ke 24.6. kello 19.00 tarjotaan perinteisesti kahveineen talkooväelle ja
näyttelijöitten perheille. Toinen kenraali vielä to 25.6. klo 19 -ilman kahvitusta.
Kesäteatterille kahvioon kaivataan vielä talkoolaisia!
Jos haluat mukaan, soita tai tekstaa Taina Vitikalle puh. 045 2620 300.

________________________________________________________________________________________
Rämsöön kesäkahvila avataan tiistaina 30.6. Rantapaviljongilla ja toimii 1.8. asti.
Kahvila on auki kello 13.00 -18.00 TI – SU (maanantaisin kahvila on suljettu).
Kahvilassa on tarjolla limsaa, jäätelöä, makeisia ja tietysti kahvia/teetä ja pullaa.
Kahvilassa työskentelevät Katriina Ojala ja Bettina Klinge.
Katriina hoitaa samalla myös kyläluotsin kesäloman sijaisuuden.

________________________________________________________________________________________
Kyläluotsi Marjukka on kesälomalla 6.7. – 27.7. (+ yksi viikko vielä elokuussa).
________________________________________________________________________________________
RÄMSÖÖ-fleecetakit saadaan viimeistään ensi viikolla. Jos et pääse hakemaan omaasi
Kylätoimistolta ”virka-aikaan”, voit noutaa tilauksesi kesäkahvilasta.
________________________________________________________________________________________
Kuntosoutua kirkkoveneellä sunnuntai-aamuisin klo 9.30 Suonojärvellä.
Lisätiedot Anja Haliseva puh. 0400 769 202.
ITE-taidenäyttely järjestetään taas kesällä. Töitä vastaanottaa Nalle p. 0400 438 789
HÄRKÄLÄNTIE kuntoon - nettiadressi on allekirjoitettavissa! Linkki Rämsöön kotisivuilta.

________________________________________________________________________________________

Rämsöön kylän kesäretki FISKARSIN KYLÄÄN tiistaina 7.7.

Sitovat ilmoittautumiset ehdottomasti 1.7. mennessä Marjukalle. Kesäretkellä lähdetään
Rämsööstä aamulla kello 8 maissa. (Varatessasi kuulet tarkemman aikataulun) Kyläkerho maksaa
linja-autokuljetuksen. Yhteinen omakustanteinen lounas (ala carte) Wärdhusissa kello 13.30.
(Suositussa ”Wärssyssä” tarjolla on mm. päivän kalaa, vasikan seläkettä, lampaan sisäfilettä. Ala
carte -annokset alkaen 16 euroa -. Kotimatkalle lähdetään kello 16.30. Upeassa vanhassa Fiskarsin
ruukkikylässä on valtavasti nähtävää; mm. sepän paja, lasi- ja hopeapaja, monenlaista taitavaa
käsityötä, antiikkia, taidenäyttelyitä ja runsaasti myymälöitä. Tutustu www.fiskarsvillage.fi

RU:n lasten kesäkisat järjestetään heinäkuussa Rämsöön urheilukentällä (Välimäentiellä),

tarkempi ajankohta ilmoitustauluilla (www.vesilahti.fi/ramsoo) Tied. Markku 0400 236813.

Muistakaa myös kunnan järjestämät uimakoulut 7.-17.7. alkeisryhmä kello 12.45ja

jatkoryhmä 13.45 lasten urheilukoulu 13.-17.7 kello 10 -11 Rämsöössä.

________________________________________________________________________________________
REPE & ROMU ke 8.7.2009 kello 19.15-19.45 Rämsöössä
Osoite Rämsööntie 862, Kallionmaan levike (Peltoniemi)
(Seuraavan kerran TI 13.10.2009 klo 18.15-18.45 Rämsöö)
________________________________________________________________________________________
Rämsöön Moottorimusiikin festivaali (koneperinne & musiikki) saa jatkoa: moottorimiehet nähdään
Kimmo Pohjosen Earth machine music –konsertissa 16.7.kello 20.00 Kaustisilla.

________________________________________________________________________________________
Rämsöön kyläkerhon elokuun kuukausikokous pidetään ke 12.8. kello 19.00
Rantapaviljongilla. Kokousasiana kesäteatterin ”saldo” ja muut ajankohtaiset asiat.
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen maaseudun kehittämisohjelman kokoaminen alkoi
maaliskuussa ja päättyy suunnitteluseminaariin la 22.8. (Tarkemmin paikallislehdessä
myöhemmin) Kooste kehittämiskohteista löytyy www.vesilahti.fi/kyläverkko.
________________________________________________________________________________________
MAIJA POPPANEN lentää sateenvarjollaan luoksemme suoraan taivaasta, läheltä tähtiä. Lumoavan

musiikin siivittämä musikaali on täynnä sadun ihmeitä ja taikuutta, joka tekee siitä kaikenikäisten

esityksen. Menemme porukalla katsomaan, miten M aija Poppanen lentää H elsingin

Kaupunginteatterissa l auantaina 5.9.2009. Esitys alkaa k lo 13. Mahdollinen yhteiskuljetus
Rämsööstä lähtee noin klo 9. L iput: permanto 49, lapset 26 / parveke 44, lapset 21.
Esityksen on ohjannut Hans Berndtsson. Pääosassa on Emmi Kangas, muissa rooleissa mm. Eero
Saarinen, Riitta Havukainen, Risto Kaskilahti ja Margit Lindeman.
ILM OITTAUDU viim . 10.7. mieluiten s-postilla, rauni@ramsoo.fi, tai tekstiviestillä p. 0405060314 (Rauni Rokka). Kerro haluamasi aikuisten ja lasten lippujen lukumäärä sekä osallistutteko
yhteiskuljetukseen. Saat vastauksena vahvistuksen sekä tilinumeron, jolle liput maksetaan 15.7.
mennessä. LIPPUJA ON VARATTU 45 KPL. TOIMI SIIS HETI - CHIM-CHIM-CHERII...!!
KORJAUS edelliseen tiedotteeseen! Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet:

* 10 litran kahvipannu 8 , muurikka ja poltin 10 , grilli 20  (Kaasupullo itseltä).

Nämä ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia. (Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen).
* Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30  /päivä ja 70  /viikko kappaleelta.

Kyläläisille telttavuokrat ovat 15  /päivä ja 35  /viikko kappaleelta.

* Raivaussahan vuokra on 9  / vrk. Polttoaineet on itse hankittava. (Saha vain kyläläisille)
Tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419
Huom. Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät
ruokalautaset ja lusikat. Kaluston vuokrahinta on 20 .
Kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö
Kyläkerhon puhelin 040 7036 208 ramsoo@ramsoo.fi www.ramsoo.fi
RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007

