
 
TIEDOTE 8. /14    Rämsöön kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi. 
 

KIITOS	  tämän	  vuoden	  aikana	  tehdystä	  suuresta	  talkootyön	  määrästä!	  
Olemme	  saaneet	  taas	  yhdessä	  paljon	  aikaan.	  Olemme	  talkoilleet	  vaikka	  kuinka	  paljon:	  Teatterille	  on	  rakennettu	  näyttämö	  
ja	  varastokoppi,	  ja	  alueen	  viihtyisyyttä	  on	  parannettu	  lukusilla	  pienillä	  parannustöillä.	  Paviljongista	  ja	  Teatterirannan	  
alueesta	  on	  huolehdittu	  myös	  kiinteistöhoidollisesti.	  Koko	  vuoden	  olemme	  saaneet	  nauttia	  kokouksissa,	  talkoissa	  ja	  
harjoituksissa	  kahvitarjoiluista.	  Kesäkahvilaan	  on	  huolehdittu	  tavarahankinnat	  ja	  hallintohommat.	  Olemme	  tuntikausia	  
suunnitelleet	  tapahtumia	  ja	  niiden	  erilaisia	  yksityiskohtia.	  Olemme	  näytelleet,	  soittaneet,	  lavastaneet,	  puvustaneet,	  
tehneet	  koreografiaa,	  haalineet	  tarpeistoa,	  ohjanneet	  liikennettä,	  viritelleet	  moottoreita	  soittimiksi,	  laulaneet	  
kirkkoveneestä,	  ojentaneet	  istuinalusia	  ja	  tarkistaneet	  lippuja.	  Olemme	  myyneet	  kahvia,	  jäätelöä,	  karkkia,	  makkaraa	  jne.	  
ja	  kantaneet	  tavaraa	  myytäväksi.	  Olemme	  myyneet	  pääsylippuja	  ja	  hoitaneet	  laskuliikennettä	  ja	  taloushallintoa.	  Olemme	  
hoitaneet	  mediayhteistyötä	  ja	  markkinoineet	  sähköisissä	  medioissa.	  Olemme	  niitanneet,	  niputtaneet	  ja	  jakaneet	  
mainoksia.	  Olemme	  pystyttäneet	  ITE-‐taidetta	  ja	  tehneet	  töitä	  sinne.	  Olemme	  leikanneet	  ja	  niittäneet	  ruohoa,	  kaataneet	  ja	  
karsineet	  puita,	  pystyttäneet	  kylttejä	  ja	  siivottu.	  Olemme	  istuneet	  lukuisissa	  eri	  kokoonpanoissa	  yhdessä	  pohtimassa	  
parhaita	  ratkaisuja	  kylämme	  kannalta	  ja	  tehneet	  uusia	  avauksia	  kunnan	  suuntaan.	  Olemme	  tehneet	  kylätiedotetta	  ja	  
jakaneet	  sitä	  joka	  kuukausi.	  Onpa	  vielä	  tehty	  kyläsuunnitelmakin!	  Lisäksi	  olemme	  tehneet	  vielä	  paljon	  muuta	  yhteistä	  
hyvää,	  joka	  on	  yhtä	  tärkeää	  kuin	  kaikki	  edellä	  luetellut	  talkootyöt!	  Kaiken	  kaikkiaan	  olemme	  saaneet	  aikaan	  ainutlaatuisia	  
upeita	  kokemuksia	  itsellemme	  ja	  muille,	  ja	  ne	  on	  huomattu	  laajasti	  myös	  valtakunnallisissa	  medioissa.	  Ilman	  yhdessä	  
toimimista	  emme	  olisi	  saaneet	  aikaan	  kuin	  murto-‐osan	  kaikesta	  jo	  tehdystä.	  	  
YHDESSÄ	  OLEMME	  ENEMMÄN!	  Kiitos	  teille	  ihan	  jokaiselle	  talkoolaiselle!	  Mari,	  Rämsöön	  kyläkerhon	  puheenjohtaja	  
 

 

Iloisen pojan kauppa-auto tulee vielä parittomien viikkojen KE klo 11 – 11.30 Rämsööseen 
 

Kimmo Pohjosen 50-vuotiskonserttiin perjantaina 26.9. Tampere -talossa on vielä muutama lippu 
vapaana! Varaus on vahvistettava to 28.8., joten ilmoittaudu HETI Marjukalle puh. 0400 644 117 
tai sähköpostiin ramsoo@ramsoo.fi. Esityksessä mukana ovat myös Rämsöön moottorimestarit 
koneineen (ja konsertti televisioidaan). Ryhmälipun hinta on 35,70 € (norm. 42 €). Kyläkerho 
järjestää bussikyydin, jonka omavastuu on 5 €. Ilmoittautuneet maksakaa lippunne 1.9. 
mennessä Rkk:n tilille FI83 4252 0010 0597 53. Siis 35,70 € / pääsylippu ja nimet viitteeksi. 
 

 

Talkoot kesäteatterilla la 30.8. kello 10, viimeistellään rakentamista ja puretaan teltat. 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous ke 3.9. kello 18.30 Rantapaviljongilla.  
Asiat: MMF:n tunnelmat, päiväkotiasiaa (tilanne ja jatko) ja muut ajankohtaiset asiat.  
 

 

Pirkan opiston naperojumppaan Rämsöössä haetaan vetäjää! (Opiston esitteessä oli virheellisesti 
edelleen Anu Peltoniemi vetäjänä, vaikka hän on ilmoittanut lopettavansa). Ota yhteys Anuun 
puh. 040 747 8002. Jumppa 9.9. alk. TI klo 17.30–18.15 päiväkodilla. 
 

 

Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu päiväkodilla MA 8.9. kello 9.00. Seuraava piiri on 
kotipiiri ja paikka ei vielä tiedossa. Tiedust. Elina p. 050 5353 674 
 

 

Naisten jumppa alkaa TI 9.9. 18.30–19.30 päiväkodilla (Pirkan opisto / Kati Vaahtolammi) 
Lankatöitä joka toinen LA klo 10.00–13.15 alk. 13.9. kylävintillä (Pirkan Opisto / Ulpu R-H.) 
Pienten sähly alkaa MA 15.9. kello 18.00. (RU / Anneli puh. 040 5966 419) 
Iloista iltapäivää vietetään Kaarina Louhella TI 16.9. kello 13.00 (puh. 040 8247 41) 
JASKAN LENKKI juostaan, hölkätään tai patikoidaan taas sunnuntaina 28.9. 
Kootaan seuraavaan kylätiedotteeseen lisää harrastustoimintaa, ilmoitelkaa! 
 

 

Kesäkahvilan nuoret kiittävät asiakkaita kuluneesta kesästä. 
 

Tuhkimo-näytelmästä on kuvia, videota ja musiikkia Rämsöön kotisivuilla ihan pian.  
 

Moottorimusiikin festivaali 15.8. ja 16.8. onnistui kaikin puolin hienosti, konsertit olivat upeita, 
artistien ja kyläläisten yhteistyö toimi hyvin, sää kerrankin todella suosi ja järjestelyt toimivat. 
Media ja kävijät antoivat ylistävää palautetta, vain kävijämäärä olisi voinut olla suurempi. 
Konserteista on Tapio Sandkvistin upeita kuvia kylämme nettisivuilla nähtävänä ja kuvat saadaan 
tallenteena myöhemmin. Meillä oli myös videokuvaaja työssä ja tallenne saadaan myöhemmin 
sovittavalla tavalla. Kiitokset Rämsöön Urheilijoille anniskelun järjestämisestä ja yhteistyöstä. 
 

 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Aikataulu: kello 8.40 Härkäläntie/ Rämsööntie, 8.55 Metsä-
Mäkeläntie tiehaara, 9.00 Taipaleentie/Rämsööntie, 9.15 Suonojärventie/Latomaantie ja noin 9.30 Narvassa. Kyyti 
takaisin noin kello 10.45 samaa reittiä eli noin 11.35 Metsä-Mäkeläntiellä. (Taksi p. 0400 807736) 
 



Rämsöön kylätiedotteen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry. Ilmoita tiedot: ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 
040 703 6208. 


