
 
 

TIEDOTE 7. / 2013.    Kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi 
 
 

PRINSESSA RUUSUSEN VIIMEISET esitykset ovat: PE 9.8. klo 19 ja LA 10.8. klo 15. 
 

Kesäteatterin karonkkaa vietetään perinteiseen tapaan heti viimeisen esityksen jälkeen  
lauantaina 10.8. Siirrytään Rämsöön Seurantalolle kun Ruususen esitys on päättynyt ja 
paikat saatu kuntoon. Ohjelmassa on purtavaa, kahvittelua ja fiilistelyä näytelmän 
taltioinnin ääressä. Tervetuloa mukaan kaikki kesäteatterissa ja esityksissä talkoilleet! 
 

 

Kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 14.8. kello 18.30 Rantapaviljongilla. 
Kokouksen asioina ovat päättynyt kesäteatteri, rantahanke, alkanut uusi 
kulttuurihanke sekä tulevat Wesilahti–päivät sekä muut ajankohtaiset asiat. 
Tervetuloa – osallistumalla voit vaikuttaa! Rämsöön kyläkerho ry 
 

 

Vesilahden Luonto ja latu järjestää perinteiset niittotalkoot 17.8. Niinimäen haassa. 
 

 

Rämsöön KYLÄKYSELYYN tuli vastauksia määräaikaan mennessä vain 30 kpl, mikä on 
edellisiin kertoihin verrattuna surkea luku!!! Kesä saattoi olla huono aika kyselylle. 
MUTTA NYT VASTAUSAIKA JATKUU! Voit täyttää kyselyn paperisena ja kaavakkeita saat 
Marjukalta, Marilta ja Merviltä sekä kesäteatterilla olevasta laatikosta. Palautus on 
vihreään laatikkoon samassa paikassa tai seurantalon postilaatikkoon. Kyselyn voi 
täyttää myös helposti netissä Rämsöön sivuilla ja lähettää sieltä. Vastata voit 
nimettömänä tai nimellä. VETOAMME nyt teihin, että vastaatte vielä kyselyyn. Voit 
jättää tyhjäksi kohdat, joista et tiedä. Tavoitteemme on saada mielipiteitä ja ideoita 
yhdistysten toiminnan (kyläkerho ja urheiluseura) kehittämiseen kylän ja asukkaiden 
hyväksi. Vastausaikaa on siis VIELÄ 19.8. kello 16 asti (Vastausten koonti alkaa 20.8.) 
 

Kyläkyselyn 31.7. mennessä palauttaneista voittajaksi arvottiin Taina Vitikka. Onnea! 
 

 

KESÄKAHVILA kiittää asiakkaitaan. Lämmin kiitos nuorille kahvilan pitäjille. 
 

 

Kirkkovene saatiin liikkeelle joka sunnuntai. Soutu on päättynyt tältä kesää. 
 

Kahvakuulatreenit jatkuvat Peltoniemen Markon johdolla keskiviikkoisin kello 18.00 
Rämsöön omalla urheilukentällä (ei 7.8.) Jatkosta sovitaan tunneilla. 
 

SPINNING-tunnit alkavat viikolla 34 Ahtialan koulun entisessä keittolatilassa:  
* Ikinuorten iskelmä-spinning ke klo 18.30 (30min) 
* Keskiviikon kimppahiki ke klo 19.15 (45min) 
* Lauantain aamulöylyt la klo 10.00 (45min) 
* Nuoriso-spinning la klo 11.00 (45min) 
Mahtisonnin mylväys -ryhmä perustetaan osallistujien toiveiden mukaisena 
ajankohtana. Tervetuloa uudet pyöräilijät myös innolla mukaan! Hinta 5 € / kerta. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmiin Elina Silvan / 040 7742140 / elina.vitikka@uta.fi 

Rämsöön Urheilijat ry 
 

 

Lasten ja nuorten kokouksen päivä vaihtui; uusi aika on la 31.8. klo 13.00 Katilla. 
 

Kylätiedote on vanha erityinen rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää 
palautetta. Erityisesti koska se tavoittaa kaikki, joilla on postilaatikko. Jotta tiedote palvelisi kyläläisiä 
vieläkin paremmin, kannattaa asiat ilmoittaa ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208. 
Rämsöön kylätiedote tehdään ja jaetaan talkoilla jokaiseen kylä postilaatikkoon. 
Kylätiedotteen saat sähköpostilla ilmoittamalla sp-osoitteesi em. kyläkerhon osoitteeseen. 


