TIEDOTE 3. / 2011
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi Puhelin 040 703 6208 (= kyläkerhon oma). Kylätiedotteeseen
tulevia asioita voi ilmoittaa sen kokoajalle Marjukka Lähdekorpi-Ojalalle, työpuhelin: 040 800 7331. Tiedotteessa voivat kaikki
kyläläiset(yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Kylätiedotteen saat myös sähköpostilla lähettämällä osoitteesi:
ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin. Kiitos tiedotteen ahkerille vapaaehtoisille jakajille!

Torstaina 17.2. kello 18.00 äitilapsipiirin 20 -vuotisjuhlan suunnittelua ryhmiksellä.
Äitilapsipiiri kokoontuu 21.2. ryhmiksellä ja 7.3. Anu Peltoniemellä (Rämsööntie 1561).
Rämsöön LASKIAISRIEHA Seurantalolla la 19.2. kello 15 alkaen.
Mäenlaskua, leikkimielistä kisailua, makkaranpaistoa, moottorikelkkailua ja puffetti.
MOPOAJOT eli TALVIAJOTAPAHTUMA su 20.2. Alhossa kello 12. Talviajo liukuesteettömille
mopoille ja moottoripyörille 20.2. kello 12.00 alkaen Alhon teknolokia-keskuksessa (osoite
Kallionmaantie 3-7). Ilmoittautuminen alkaa kello 10.00. Osanottomaksu 10 euroa (alle 15-v. ei
maksua). Voittajille on luvassa pokaalit. Luokat ovat: alle 15-vuotiaat, vakiomopot, viritetyt mopot,
moottoripyörät ja sivuvaunut. Tiedustelut: Mansen masinistit ja Wanhan teknolokian kerho ry.
Kyläkerhon johtokunnan kokous pidetään ke 23.2. kello 18.30 Kylävintillä.
Vuosikokouksen asiat: toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010.
Askartelupiiri kokoontuu su 28.2. klo 11 Kylävintillä nappiaskartelun merkeissä. Tehdään
nappikukkasia MM-Festivaalille. Jokainen tekijä saa omansa. Liimaa kestävät vaatteet päälle.
TALVIRIEHA ke 2.3. kello 12.00 – 13.30 Rämsöön kesäteatterilla, kilpailua (Vesilahden kunta)
Rämsöön Urheilijat ry vuosikokous pidetään su 6.3. kello 18.00 Kylävintillä.
Kokousasioina on vuosikokousasiat, toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010.
Rämsöön kyläkerhon vuosikokous pidetään ke 9.3. kello 18.30 Ahtialan ryhmiksellä.
Kokousasioina on sääntömääräiset vuosikokousasiat : toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010.
Sekä ajankohtaista asiaa mm. kesäteatterin Aarresaari ja Moottorimusiikki.
Salsa / zumba jatkuu Rämsöön Seurantalolla joka toinen lauantai kello 18.00. Aloitus 12.3. ja
jatkuu: 26.3., 9.4, 16.4.(huom), 7.5. ja 21.5. Francisco toimii opettajanamme edelleen.
Rämsöön kylän elokuvaretki lauantaina 19.3. Tampereelle.
Mukaan pääsevät kaikenikäiset kyläläiset. Edestakainen kuljetus maksaa aikuisilta 10€ / henkilö.
Rämsöön lapsille ja nuorille kuljetus on ilmainen. Jokainen maksaa elokuvalippunsa itse.
Linja-auto lähtee klo 10.30 ryhmiksen pihasta (kyytiin pysäkeiltä). Katille sitovat ilmoittautumiset
9.3. mennessä. Mieluummin sähköpostitse kati.vaahtis@netti.fi tai tekstiviestinä 0400-820 448.
Jokainen huolehtii itse elokuvalippunsa (netissä voi varata) Takaisin tullaan noin klo 15.30-16.00
eli Tampereelta lähtö noin klo 14.30-15.00. Tervetuloa kaikki kyytiin, menet sitten shoppailemaan,
syömään tai keilaan tai ihan mitä vaan. Tampereella bussilla on kaksi pysähtymispaikkaa:
elokuvateatteri Plevnan läheisyydessä ja Koskikeskuksen läheisyydessä (tarkasta paikka).
* Kuka kylällä omistaa komian keltaruskean kissan, jonka tassuissa ja rinnassa on valkoista. Kissa
on aika kesy ja oleilee Rantasen maisemissa. Jos tunnistat, ota yhteys T. Rantanen 03 3738 813 *
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi pidetään la 2.4. Narvan koululla kello 9.00 - 15.30. Tämä
kurssi on tarkoitettu järjestyksenvalvojan kortin suorittaneille kortin uusimiseksi.
Järjestyksenvalvojan peruskurssi pidetään 12.–13.3. ja 19.–20.3.2011. Kurssiaika on jokaisena
päivänä kello 09.00 - 15.30, sisältäen puolen tunnin ruokahetken. Paikkana on Lempäälän Opisto
ja 20 ensimmäistä mahtuu mukaan. Kyläkerho ja urheilijat maksavat yhdessä kortin uusimisen ja
hankkimisen kylän talkoisiin osallistuville. Ilmoittaudu siksi ensin Juhalle puh. 0440 541 542.

ITE-taidenäyttely pystytetään taas kesäksi. Kyläläisten omia erilaisia teoksia toivotaan esille!
Nyt teemana on kierrätys ja käytettävissä on pääosin vain ent. kyläkoulun piha-maa, johon
toivotaan erityisesti Moottorimusiikin festivaalin ajaksi luonto/kierrätysteemaista ITE-taidetta.
Ilmoittaudu näyttelypäällikkö Ari Karhulle p. 0400 438 789.
Näyttelyn vierailevasta taiteilijasta otetaan ehdotuksia vastaan.
Tulossa keväällä:
Seurantalon siivoustalkoot pidetään 14.4. kello 18.00, Äitilapsipiirin 20-vuotisjuhla 10.4.?
Huomio. Ilmainen salibandyn ohjaajien koulutus on 18.4.! Narvassa (nuorisohanke & kerhot)
Peräkontti / sisäkirppis 7.5. Seurantalolla ja oheisohjelmaa sekä tanssikurssit 14.–15.5 ja 21.–
22.5. kello 10 – 14.30 Seurantalolla (kysy Lempäälä–opisto).

Seikkailunäytelmä AARRESAARI Rämsöön kesäteatterissa 2011
Esityspäivät ovat: ensi-ilta 17.6., 19.6.*, 22.6., 28.6., 29.6. ja 30.6. (kesätauko)
19.7., 20.7., 21.7., 23.7., 24.7., 26.7., 28.7. ja 30.7. Arkisin kello 19.00, la ja su kello 15.00.
* Huom. ensi-iltapäivä on muuttunut perjantaiksi 17.6. kello 19.00!
ja 19.6. näytös on poikkeuksellisesti kello 19.00
Lipun hinnat: aikuiset 15 €, lapset 10 € (alle 13v), ryhmät – 1 € / lippu (min. 15 henkilöä).
Näytelmää suositellaan 10 vuotta täyttäneille (ja tietysti aikuisille).
M OOTTORIM USIIKIN FESTIVAALI - M oottorit kohtaavat luonnon - 6.-7.8.2011
Räm söössä
Moottorimusiikin festivaali on ainutlaatuinen monitaiteellinen elämys,
jossa Rämsöön koneperinne yhdistyy musiikkiin, tanssiin ja luontoon.
Festivaalin ohjelmassa on kaksi erilaista ja ainutlaatuista konserttia:
UNELA – Hiljaisuuden musiikkia - Jukka Perko & Samuli Kosminen & Yona
MOOTTORIMAGIAA - Kimmo Pohjonen & Ismo Alanko & Reijo Kela & Ville Walo sekä Rämsöön koneet ja
moottorimestarit. Lisäksi on muuta paikallista ohjelmaa ja Rämsöön ITE-taidenäyttely
- kierrätystaidetta ja käsitöitä yms. Rämsöön kesäteatterin ympäristössä Suonojärven rannassa.
Ohjelma on sama molempina päivinä LA 6.8. ja SU 7.8. kello 17.00 – 21.00:
Kello 17.30 – 18.30
”UNELA - Hiljaisuuden musiikkia” (Perko, Kosminen ja Yona)
kello 18.30 – 20.00
Paikallista ohjelmaa ja näyttelyt sekä ruokaa ja juomaa
kello 20.00 – 21.00
”MOOTTORIMAGIAA” (Pohjonen, Alanko, Kela, Walo ja koneet ja äijät)
Näyttelyt ovat auki koko festivaalin ajan.
Koko ohjelman sisältävä päivälippu 45 € ja 43 € (opisk./ eläkel./ ryhmät yli 10 henk.) Liput /TIKETTI.
Lisäksi lauantaina on tarjolla konsertin jälkeen levytanssi-iltamat Rämsöön Seurantalolla
Tarkemmat tiedot: www.ramsoo.fi Järjestäjänä Rämsöön kyläkerho ry (ja yhteistyökumppanit)

Moottorimusiikin tapahtuman esiintyjille ja vieraille ETSITÄÄN erilaisia majoituspaikkoja!
Taiteilijat majoitetaan tapahtuman puolesta ja muut luonnollisesti maksavat yöpymisestään.
Ota yhteys Marjukkaan, joka voi välittää yhteystiedot suoraan kysyjille, puh. 040 800 7331.
Muista maksaa Rämsöön Urheiluseuran jäsenmaksu!
Jäsenmaksu: aikuiset ja yli 15-vuotiaat 3 €/henkilö, lapset alle 15-vuotiaat 2 € ja alle kouluikäiset
ilmaiseksi. Koko perhe yhteensä 6 €. Jäsenmaksuja kerää sihteeri Anneli Haliseva ja maksun voi
suorittaa suoraan seuran tilille 551105-45015 (TSOP).
Kaikkien perheenjäsenten nimet kirjataan seuran jäsenluetteloa varten.

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. (Markku 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 Reijon verstaalla ke 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.

