
 
 

TIEDOTE 7 / 2012 Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi 
 
 

Rämsöön kesäteatteri KIITTÄÄ KAIKKIA ASIAKKAITA JA AHKERIA TALKOOLAISIA! 
Kiitos myös kesäkahvilan asiakkaille ja nuorille sekä toiminnan avustajille! 
 

 

Koko perheen SUUNNISTUSilta keskiviikkona 8.8. alkaen kello 18.00. Lähtö Seurantalolta. 
 

 

Rämsöön Seurantalon kunnostustalkoot TO 9.8. ja TI 14.8. kello 18.00. Pientä tarjottavaa. 
 

 

Keskustelua Härkäläntiestä ja muistakin tieasioista MA 13.8. kello 18.30 Rantapaviljongilla. 
Tilaisuudessa vierailee kansanedustaja Martti Mölsä. Kahvitarjoilu. 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään KE 15.8. kello 18.30 alkaen Rantapaviljongilla. 
Kello 17.30 alkaen siivoustalkoot, paviljonki, vessat, katsomo ja ranta-alue 
Kokouksen asioita ovat: kesäteatterin ”saldo ja palaute”, asiaa rantahankkeesta ja keskustelua 
tulevasta, kuten järjestetäänkö Moottorimusiikki 2013 ?, Vesilahden laajakaistahanke yms. 
 

 

Helsinkiin Taiteiden yöhön mennään kimppakyydillä (pikkubussilla) torstaina 23.8.2012 
katsomaan Kimmo Pohjosen, Ismo Alangon ja Reijo Kelan sekä Rämsöön maamoottoreiden / 
moottorimiesten yhteisesitystä Senaatintorille. (Tilaisuus liittyy Helsinki 200 v juhlavuoden 
tilaisuuteen). Bussiin mahtuu 18 henkilöä ja jos paikat täyttyvät, niin hinta on 25 € / henkilö. 
Ilmoittautumiset Antti Havanka 0400-733801 tai antti.havanka@uta.fi . 
Lähtö Rämsööstä klo 16.00 ja paluu noin klo 23.00. HUOM. 18 ensimmäistä sopii kyytiin.  
Senaatintorin esitykseen on vapaa pääsy. Katso: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/tapahtuma/dominot/ 
 

 

Niittytalkoot Niinimäen haassa Rämsöössä lauantaina 25.8. 
Tule viettämään mukava päivä kauniissa perinnemaisemassa talkoillen ja niittyjen 
kasveihin tutustuen! 
Niinimäen perinnemaisema-alueella on pitkäaikaisen laidunnuksen ansiosta useita 
harvinaistuneita, jopa uhanalaisia lajeja. Näitä ovat muun muassa ketokatkero, ahonoidanlukko, 
ketoneilikka, jäkki, virnasara ja nurmitatar. Talkoot järjestetään jo viidettä kesää Vesilahden 
luonto ja latu ry:n sekä Pirkanmaan Luonnonsuojelupiirin yhteistyönä.  
Niittotalkoot alkavat kello 10 ja päättyvät kello 15.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot tarjoilujen 
vuoksi 23.8. mennessä: niittypalvelut@gmail.com / 050 5380 381 (Sari Poutiainen) 
 

 

Tervetuloa Rämsöön KIRPPIKSELLE LA 25.8. klo 10 – 13  Rämsöön Seurantalolle! 
Pöytävaraukset Anneli Haliseva p. 040 596 6419. Pöytäpaikka sisällä 10 € ja ulkona 5 €. 
Puffetti. Eläimiä ja poniratsastusta / Utun talli. Lapsille myös ohjattua omaa ohjelmaa klo 11 
alkaen. Tarjolla on LASTEN ÖLYMPIALAISET ja lasten karaokea! 
 
Ja illalla aikuiseen makuun... Karaokeiltamat LA 25.8. Rämsöön seurantalolla. Aloitellaan kello 
19.00 ja lauletaan kovaa/korkealta pikkutunneille asti. Juomaa, makkaraa, kahvia ym. mukavaa 
tarjolla. VAPAA PÄÄSY! Tervetuloa! 
 

 

Rämsöön lasten ja nuorten tapaaminen on Katilla ke 29.8 klo 18-19!  
Tehdään toimintasuunnitelma syyskaudeksi! Tervetuloa! 



 

 

Aivan alustavana ennakkotietona: 
Ulkoilmaelokuva perjantaina 31.8. noin kello 22.00 elokuva Varasto??? / Filmipyörä ry. Puhvetti. 
Tätä kirjoitettaessa eivät päivä ja esitys ole vielä varmistuneet!!! Mutta katso kotisivut ja ilmoitustaulut sekä LVS. 
I Järjestävät: Filmipyörä ry (esitys/liput), Vesilahden kunta (ilmoitukset) ja Rämsöön kyläkerho (tilat ja puhvetti)I 
 

 

Pilatesta seurantalolla vielä elokuussa maanantaina 6.8. ja sen jälkeen  
torstaisin 16.8., 23.8. ja 30.8. kello 18.30. 
Hinta on 35 €/ neljä kertaa tai 10 €/ kerta. Oma jumppa-alusta mukaan. 
Ilmoittautumiset: mervi.peltoniemi@piramk.fi tai 040 7489566.  
 

 

Rämsöön Urheilijat täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Mikäli sinulta löytyy kuvia RU:n toiminnasta, 
erityisesti Jaskan Lenkistä, niin toimittaisitko minulle. Kuvat on tarkoitus saada nähtäville 
seuraavalla Jaskan Lenkillä ja pikkujouluissa. Voit tipauttaa ne postilaatikkoon tai soittaa minut 
noutamaan. Laita kuviin yhteystietosi jos haluat ne takaisin. Rämsöön Urheilijat / puhelin 
045 8497522 / Mervi Peltoniemi, osoite on Rämsööntie 1068. 
 

 

33. Jaskan lenkki ja perinteeksi muodostunut lasten lenkki on 30.9.2012 kello 9.00, lähtö on 
Seurantalolta. RU:n 80-vuotisen taipaleen kunniaksi soppalounas ja valokuvanäyttely. 
 

 

Miesten kokkauskurssi järjestetään Sastamala opiston piirinä Lantula -talolla syksyllä 6.10, 27.10 
ja 17.11 klo 10-14. Opistolta on vetäjä ja hintataso on sen mukaan. 
Lisätietoja Leena Virri-Hanhijärveltä tai sähköpostilla lantulatalo@gmail.com. 
 

 

YRITYKSET HUOMIO! 
Rämsöön kylän kotisivuja päivitetään koko ajan ja kylän sivuille on avattu oma sivu kylän 
yrittäjille. Voit ilmaiseksi ilmoittaa yhteystietosi; nimi, toimiala ja yhteystiedot, logo ja linkki omille 
kotisivuille. Ilmoita ari.karhu@nallegraf.fi tai ramsoo@ramsoo.fi. 
 

Kylän omille kotisivuille kaivataan myös UUTISIA! 
 

Rämsöön Kyläkerho tilinumero on FI77 4242 0050 0327 85. (Teatterilla on oma). 
 

 

Rämsöön seurantalon vuokrausta hoitavat pj. Mervi Peltoniemi puh. 040 7489 566 ja 
vpj. Sami Haliseva puh. 0400 758 222 sekä RU:n puhelin 045 8497522. 
 
 

Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet: 
10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin 10 € ja kaasugrilli 20 €, ovat kyläläisten omaan käyttöön 
ilmaisia. (Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen). Oma kaasupullo tarvitaan grilliin ja muurikkaan. 
Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta. 
Kyläläisille teltan vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko. Teltat on itse noudettava sekä palautettava 
puhtaana ja kuivana. Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Polttoaineet on itse hankittava. 
Kyläkerhon em. tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva puh. 040 5966 419 iltaisin. 
(Annelilla on vuokrauskalenteri, joten kaikki käyttö kulkee aina hänen kauttaan) 
 

 

Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset, 
lusikat ja juomalasit sekä 36 hengelle matalat lautaset, haarukat ja veitset. Kalustojen vuokrahinta 20 €. 
Kysy osuuskunnan pj. Taina Vitikka puh. 045 2620 300 (iltaisin). 
Kyläosuuskunnan kautta voi tehdä erilaisia satunnaisia töitä liittymällä sen jäseneksi. 
 

Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208. 
 

Kylätiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset ja kyläläiset (yksityiset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Asioita 
kylätiedotteeseen voi ilmoittaa sihteeri Marjukalle : ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote tehdään / jaetaan 
TALKOILLA kylän postilaatikoihin. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi. 


