
Rämsöön kyläkerho ry järjestää

jolla vieraillaan 

kauppakeskus Goodmanissa sekä Iittala
 

- Lauantaina 3.10.2015, 
- Kylän lapsille ja nuorille maksuton, aikuiset 10 
- Ilmoittautumiset 25.9. mennessä Kaarina Louhi

kaarina.viitanen
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iittalan Lasimäki on kodikas koko perheen

retkikohde. Lasimäellä kohtaavat suomalai

lasiperinteet ja monipuoliset 

ostosmahdollisuudet. Tutki alueen viihtyisät 

putiikit ja sukella korkeatasoisen

taiteen maailmoihin sekä hemmottele itseäsi 

maistuvalla aterialla, tai suklaaunelmilla

Alueella voit tutustua lasin historiaan, sekä 

tehdä löytöjä Lasimäen liikkeistä. Koe 

nautinnollisia ostos-, taide

herkutteluhetkiä Lasimäellä!

 

Rämsöön kyläkerho ry järjestää koko kylän yhteisen retken, 

a vieraillaan Hämeenlinnan Elämänkaarikahvila

kauppakeskus Goodmanissa sekä Iittalan Lasimäellä.

3.10.2015, lähtö aamupäivällä ja paluu illalla
ylän lapsille ja nuorille maksuton, aikuiset 10 

Ilmoittautumiset 25.9. mennessä Kaarina Louhi

a.viitanen(at)kolumbus.fi tai 040 8247 414

 

 

 

 

 

 

 

 

ittalan Lasimäki on kodikas koko perheen 

Lasimäellä kohtaavat suomalaiset 

lasiperinteet ja monipuoliset 

ostosmahdollisuudet. Tutki alueen viihtyisät 

putiikit ja sukella korkeatasoisen designin ja 

n sekä hemmottele itseäsi 

maistuvalla aterialla, tai suklaaunelmilla. 

Alueella voit tutustua lasin historiaan, sekä 

tehdä löytöjä Lasimäen liikkeistä. Koe 

, taide- ja 

herkutteluhetkiä Lasimäellä!  

Syksyllä 2014 avattu Goodman

maamerkki ja ostospaikka, joka tunnetaan 

kaikkialla. Se imaisee ostoksille niin 

lähempää kuin kauempaa tulevat matkaajat.

Trendikäs ja rento hämeenlinnalaisten oma 

olohuone kätkee sisälleen runsaan kattauksen 

muodin ja vapaa-ajan liikkeitä, 

pikkuliikkeitä sekä lukuisia viihtyisiä 

kahviloita ja ravintoloita. 

Elämänkaarikahvilan väki esittelee 

toimintaansa Rämsööläisille! 

Elämänkaarikahvila on Kalvolan SPR:n, 

kolmen Eläkeläis-järjestön ja 

kouluvanhempien järjestämä

toimintaa ikäihmisille ja koululaisille.

Vapaaehtoiset eläkeläiset 

nuorisotilalla avointa kahvilaa 

viikoittain tiistaisin

käy joka viikko 15- 40 eläkeläistä ja 

10- 70 koululaista. Kahvilassa 

koululaiset saavat ostaa eläkeläisten 

laittamaa välipalaa huokeaan hintaan.

Välipalan lisäksi tilassa pelataan, 

jutellaan, askarrellaan, tehdään 

läksyjä, lepäillään ja 

yhdessä. Oppilaat ovat vastaavasti 

opettaneet mm. atk-taitoja, jotka 

vahvistavat ikäihmisten itsetuntoa ja 

mahdollisuutta hoitaa omia asioita 

sähköisten palveluiden lisääntyessä.

teisen retken, 

Elämänkaarikahvilassa ja 

simäellä. 

aamupäivällä ja paluu illalla 
ylän lapsille ja nuorille maksuton, aikuiset 10 € / hlö 

Ilmoittautumiset 25.9. mennessä Kaarina Louhi: 

tai 040 8247 414 

Goodman on Hämeenlinnan 

maamerkki ja ostospaikka, joka tunnetaan 

imaisee ostoksille niin 

lähempää kuin kauempaa tulevat matkaajat. 

Trendikäs ja rento hämeenlinnalaisten oma 

kätkee sisälleen runsaan kattauksen 

ajan liikkeitä, tavarataloja, 

pikkuliikkeitä sekä lukuisia viihtyisiä 

kahviloita ja ravintoloita.  

Elämänkaarikahvilan väki esittelee 

toimintaansa Rämsööläisille! 

on Kalvolan SPR:n, 

järjestön ja 

järjestämä yhteistä 

toimintaa ikäihmisille ja koululaisille. 
Vapaaehtoiset eläkeläiset pitävät 

avointa kahvilaa 

tiistaisin. Kahvilassa 

40 eläkeläistä ja 

ahvilassa 

koululaiset saavat ostaa eläkeläisten 

huokeaan hintaan. 

Välipalan lisäksi tilassa pelataan, 

jutellaan, askarrellaan, tehdään 

läksyjä, lepäillään ja ihan vain ollaan 

Oppilaat ovat vastaavasti 

taitoja, jotka 

vahvistavat ikäihmisten itsetuntoa ja 

mahdollisuutta hoitaa omia asioita 

sähköisten palveluiden lisääntyessä.  


