
 
 

TIEDOTE 4. / 2013.    Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi 
 

 

Päiväkodin väki KIITTÄÄ lämpimästi hiihtolatujen tekijöitä ja kentän kolaajia! 
 

 

TALKOOPÄIVÄ teatterirannassa la 27.4. alkaen kello 10.00. Lehtometsästä on kaadettu 
kuusipuita ammattimiehen toimesta ja me karsimme oksat pois ja teemme polttopuita. 
Mukaan vesureita ja kirveitä. Talkoot on osa Ranta ja kesäteatteri -hanketta ja 
metsänperkaus edistää lehtometsän säilymistä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 

 

Rämsöön aikuisten naisten seurusteluiltaa vietetään filmin merkeissä Kaarina Louhella 
lauantaina 4.5. alkaen kello 18. Ilmoitathan tulostasi 2.5 tekstiviestillä p. 040-8247414. 
 

 

Teatterin ruusujentekotalkoot ma 6.5. kello 18 Kylävintillä Haaviston Pikon vetämänä. 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 8.5. kello 18.30 alkaen 
RANTAPAVILJONGILLA. Kokousasioina ovat mm., kyläkysely ja kesäteatteri sekä 
muut asiat. Tervetuloa! (Seuraava kokous on 5.6. rantatalkoiden merkeissä). 
 

 

Urheiluseuran toimintaa: Perinteiset kisastudiot puffetteineen toukokuussa. 1. ilta on 
lauantai 4.5. kello 20 ja pe 10.5. ja su 19.5. (Suomen menestyksen mukaan…) 
LA 25.5. Kesäkauden avajaiset seurantalolla!!! zumba klo 10-11. Hinta 8 € / Pro 
Energy zumbauttaa. Illalla jatketaan mukavaa meininkiä rennommin ottein, laulaen 
ja tanssien mukavan yhdessäolon merkeissä, alkaen kello 20. 
TI 4.6. tiistaina seurantalon siivoustalkoot alkaen kello 18. Hommia tehdään sisällä 
sekä lentopallokentällä, tarjolla on talkootekemistä meiningillä jokaiselle jotakin!  
SU 30.6. perinteiset TANSSIT orkesteri Myrskytuulen tahtiin. Liput 15 €. 
Muista maksaa 80-vuotiaan urheiluseuran jäsenmaksu! 
 

 

Tiistaina 14.5. pidetään perinteinen ROSKAJUOKSU siivoten kylän raittia.  
Lähtö on Ahtialan päiväkodilta kello 18.30. 
 

 

KESÄKAHVILAN TYÖNTEKIJÄT HAUSSA! Rämsöön kesäkahvilan työntekijöiden paikat 
avataan hakuun nuorille 14- 18 vuotta, entisellä ”Tutustu työelämään ja tienaa”-
periaatteella. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Anja Halisevalle puh. 0400 792 202 tai 
sähköpostilla anjahky@kotiportti.fi. Kyläläiset voivat tuoda kahvilaan tuotteitaan (ei 
elintarvikkeita) myyntiin (provisio 10%). 
 

 

VALOKUVAUSKILPAILU teemana rämsööläisyys! Rämsöö mukeja teetetään taas 
myyntiin Kesäkahvilaan. Mukin kuvaa/kuvia varten julistetaan valokuvakilpailu aiheena 
rämsööläisyys. Kuva voi olla maisemakuva tai muu kuva, joka kertoo 
rämsööläisyydestä. Kilpailun kuvat on toimitettava 1.6. mennessä joko sähköpostitse: 
ramsoo@ramsoo.fi tai kirjekuoressa Seurantalon postilaatikkoon (kuoreen merkintä: 
valokuvakilpailu) Mikäli haluat kuvasi takaisin, laita siitä viesti kuvan mukaan kuoreen. 
Kilpailun kuvat on luovutettava kyläkerhon käyttöön. Voittaja valitaan kyläkerhon 
kuukausikokouksessa 5.6. äänestämällä. Voittajakuvan ottanut palkitaan kahdella 
mukilla, joissa voittokuva sekä pullakahveilla kesäkahvilassa. 
 

 

Prinsessa Ruusunen -näytelmää harjoitellaan ahkerasti vielä Seurantalolla ennen 
kuin siirrytään rantaan. Näytelmän esitysajat ovat kääntöpuolella. 
 

 

Tulossa: Rämsöön kyläkysely jakoon kesäksi kyläkerhon ja urheiluseuran yhteistyönä. 
Kesällä on toivottu LAULUILTA kuorovieraineen teatterirannassa perjantaina 14.6. 



 
 
 
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet: 
10 litran kahvipannu 8 € 
muurikka ja poltin 10 € 
kaasugrilli 20 € 
Edellä olevat ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia. Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen. Kaasupullo itseltä. 
 

Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta. 
Kyläläisille 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. 
Tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419. (Annelilla vuokrauskalenteri, kaikki käyttö hänen kauttaan) 
 
Rämsöön kyläosuuskunnalla on 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset ja lusikat. Kaluston vuokrahinta 20 €. 


