
SUURET KIITOKSET kaikille ITE-Vestivaalin talkoolaisille!
Uuden tapahtumamme kävijämäärä jäi noin puoleen katsomoon (tästä joukosta meitä
järjestäjiä oli noin 1/3), mutta onneksemme oli median edustajia paikalla lukuisasti.
Helsingin Sanomien juttu oli loistavaa palautetta, Ylen radiotoimittaja ihastui
tapahtumaan ja LVS ja NU:n toimittajien jututkin olivat mainioita. Maamoottorisinfonian
äänitettä ja kuvamateriaalia odotellaan ja tapahtuman jatko on vielä arvoitus.

Rämsöön kyläkerhon ylimääräinen kokous pidetään su 18.6. kello 18.00 Rantapaviljongilla.
Asiana on kirkkoveneen varustaminen liikkuvin penkein. Kustannusta 1750 € ei ole varattu
budjettiin. (Siksi kokoontuminen).

Su 18.6. kello 18 TALKOOT kesäteatterilla: rinteen perkaaminen pajukoista ja uimarannan
korjausta. Lapioita, vesureita, kirveitä ja haravia mukaan.

ONNELLINEN MIES
Rämsöön kesäteatteriin pääsee mukaan vielä muutama mies siltainsinööri Jaatisen
työmaalle ja kommelluksiin. Porukka voi vaihtua ja esityksistä voidaan sopia, joten
jokaisessa ei tarvitse olla mukana. Tule mukaan harjoituksiin:

Ma 12.6.,  Ti 13.6.,  To 15.6.,  Ma 19.6.,  Ti 20.6.,  Ke 21.6.,  To 22.6.,  Ma 26.6.

Kysellä voi tarkemmin Rauni Rokka 040 5060314 tai Arja O. 040 7195262

KESÄKAHVILA avataan Rantapaviljongilla taas heinäkuuksi. Kaksi nuorta työllistyy.
Tarkemmin aukioloajoista yms. on seuraavassa tiedotteessa. Kesäkahvila palvelee kesäteatteria
mm. ryhmien ja näyttelijöitten kahvituksissa, rannan siistinä pitämisessä sekä myös teatterin
lippupalvelussa kyläsihteerin kesäloman ajan.

Rämsöön kesätanssit
9.7. SYKE Tanssiorkesteri 23.7. Pekkaniskan pojat
Tule mukaan talkoisiin. Kaikilta ei vaadita järkkäri- ym. kortteja)  Soita Marjukalle tai Arjalle.

LENTOPALLOA pelataan Rämsöön kentällä sunnuntaisin kello 18.
Kaikenikäiset miehet ja naiset mukaan pelailemaan.

OMAKOTITONTTEJA on taas kyselty Rämsööstä. Isoja tontteja, vanhoja tiloja ja kesäasuntoja
vuokralle kysytään eniten. Tietoja voidaan välittää Kylätoimistosta, hintaa ei tarvitse kertoa.
Ilmoita Marjukalle p. 040 7036208.

Rämsöön kyläosuuskunta ottaa uusia jäseniä toimintaansa. Osuuskunta hoitaa lähinnä erilaisia
kahvituksia kokouksien ja vierailujen yhteydessä., mutta myös erilaiset siivous- ja hoitopalvelut
osuuskunnan kautta ovat mahdollisia.
Ota yhteyttä Taina Vitikkaan puhelin 3738 805 (iltaisin).

Likakaivoja tyhjentää Rämsöön suunnalla JANNE SIUVO puh. 0400 626 164



Jos haluat tiedotteen sähköisesti itsellesi, liitetään rinkiin - ilmoita ramsoo@ramsoo.fi


