TIEDOTE 6. / 2010

Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi

Rämsöön kylätiedote on talkoilla tehtävä ja jaettava tiedote, jossa voivat kaikki kylän yhdistykset ilmaiseksi ilmoittaa
toiminnastaan. Kylätiedote jaetaan talkoilla lähes jokaiseen Rämsöön kyläalueen postilaatikkoon. Varmimmin ja
nopeammin saat sen sähköpostilla, kun ilmoitat sähköpostiosoitteesi ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 7036 208.

NUORI KUNINGAS ARTTURI kesäteatterissa VIELÄ tiistaina 3.8. ja torstaina 5.8. kello 19.
Kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 11. elokuuta Utun Tallilla
(osoite Kallionmaantie 84) alkaen noin kello 19.00.
Kokousasioita ovat mm: kesäteatterin kuulumiset ja muut ajankohtaiset asiat.
Utun Tallin eläimiin pääse tutustumaan kotieläinkierroksella, joka alkaa kello 18.00.
Eläimiä on paljon, mm. possu, hevonen, poni, hanhia, ankkoja, vasikoita, kyyttö jne.
Myöhemmin tulevat voivat tutustua eläimiin omatoimisesti.
Kyläkerhon tarjoamat kahvit juodaan ennen kokousta. Tervetuloa!
Rämsöön urheilijoitten lasten ja nuorten perinteiset sarjakilpailut pidetään omalla
urheilukentällä Välimäentiellä seuraavasti: ti 17.8., to 19.8. ja ti 24.8. kello 18.30.
Lajeina ovat mm. juoksu, pallon heitto ja pituushyppy. Kun osallistuu kaksi kertaa kaikkiin
lajeihin, saa mitalin. Tiedustelut Markku Ollinpoika p. 0400 236813. Tervetuloa!
ULKOILMAELOKUVA!
Havukka-ahon ajattelija Rämsöön
kesäteatterilla perjantaina 20.8. kello 21.45.
Liput 6 € / Filmipyörä ry.
Puhvettia pitää kyläkerho.
Yhteistyössä Vesilahden kulttuuritoimi
Niittytalkoot kutsuvat! Perinnemaiseman hoitotalkoot lauantaina 21.8. alkaen klo 10 / Niinimäen haka.
Tarjolla on mainiota hyötyliikuntaa, yhdessäoloa ja tärkeää työtä Suomen uhanalaisimpien
elinympäristöjen hyväksi. Talkooväelle on tarjolla evästä, minkä vuoksi toivotaan ilmoittautumista
18.8. mennessä. Talkoot järjestetään yhteistyössä Vesilahden luonto ja latu ry:n kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Sari Poutiainen sari.poutiainen@sll.fi, puh. 050 5380 381.
* Niinimäen haka on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema Vesilahden Rämsöössä: paikoin
runsaskivinen, entinen laidunalue on monilajinen ja edustava. Perinteisen laidunnuksen ansiosta
alueella on useita harvinaistuneita, jopa uhanalaisia lajeja. Näitä ovat muun muassa ketokatkero,
ketoneilikka, ahonoidanlukko, jäkki, virnasara ja nurmitatar.*
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Näytelmän Karonkka pidetään la 28.8.10 kello 18 alkaen Raivion teatteritalossa
Vammalassa. Aloitetaan ruokailulla ja illan aikana yhdessäolon lomassa katsotaan tallenne
näytelmästä. Lämpimästi tervetuloa kaikki näytelmän talkoissa mukana olleet!
Kesäkahvila kiittää kävijöitä. Kiitokset nuorille kahvilanpitäjille.
Rämsöön kesäteatterin 25-vuotisesta taipaleesta ja uimarannan rakentamisesta/historiasta
kerätään yhä kuvia. Valokuvia kaivataan vielä seuraavista näytelmistä:
Kas niin, Mimmi 1994-1995, Mutju 1998, Akkaralli 1999-2000 ja Rakkaani rakentaa ja
vatupassi valehtelee 2001 sekä Meidän lapset ja naapurin kakarat 2003.
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