
 
TIEDOTE 4/2018  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n yleinen KOKOUS keskiviikkona 4.4. klo 18.30 Kylävintillä. Tervetuloa!  
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoina 2.5. ja 6.6.2018 klo 18.30. Kokouspaikka ilmoitetaan kylätiedotteessa. 
__________________________________________________________________________________________ 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle 
väelle Ahtialan päiväkodilla jatkuvat keskiviikkoisin klo 14-
17. Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: 
Jenni Mäkelä, 045-2136222, 

konkkaronkka(at)ramsoo.fi 

 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA kevätkaudella 2018:   

- Kokous Katilla ti  27.3. klo 18. 
- Nerf sota  su 1.4 
- retki Tampereelle  la 21.4  
- yö seurantalolla la 19.5. 

Lisätietoja Kati p. 0400 820448. Järj. RKK 
 

 
Kesäteatterin ALADDIN JA TAIKALAMPPU –näytelmän seuraavat harjoitukset Kylävintillä su 8.4. klo 17.00 ja su 
22.4. klo 17.00.. Lisätiedot Mari puh. 040 8246 164 (iltaisin).  
 
Näytöspäivät 2018:  to 28.6., la 30.6., su 1.7., ti 3.7., to 5.7., la 7.7., su  8.7., to 26.7., la 28.7., ti 31.7., to 2.8., la 
4.8., ja su 5.8. Esitykset alkavat ti ja to klo 19, la ja su klo 15. Liput aikuiset 16e, lapset alle 13 v. 10e. 
Ryhmäalennus 1 e/lippu (ryhmä väh. 15 hlö).  
Järj. Rämsöön kesäteatteri/RKK ja Vammalan teatteri. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
WAPPUBRUNSSI Seurantalolla vapunpäivänä tiistaina 1.5.2018 klo 13.00. 
Hinta: aikuiset ja yli 15 vuotiaat lapset 19,50 €, lapset 6-14 v.  7,50 
€, alle 6 vuotiaat ilmaiseksi. Menu: lämminsavulohi, graavilohi, creme fraiche silli, lihapullat, nakit, valkosipuli-
kermaperunat, uunijuurekset, perunasalaatti, vihersalaatti. Ruokajuomana mehu ja kotikalja, jälkiruoaksi 
kahvi, sima ja munkki. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä maksamalla menun hinta RU:n tilille FI32 
4924 0010 2498 73. Merkitse viestikenttään osallistujien nimet, sekä lasten ikä.  
Lämpimästi tervetuloa!  Järj. RU 
__________________________________________________________________________________________ 
 
KESÄTÖITÄ TARJOLLA! Rämsöön KESÄKAHVILA on jälleen auki kesä- ja heinäkuulla sekä mahdollisesti 
elokuulla. Tarkempi aloitus- ja lopetusaika päätetään myöhemmin.  
Otamme töihin NUORIA 14 – 18 vuotiaita ”Tutustu työelämään ja tienaa" -periaatteella. 
Työhön kuuluvat: myyntityö kahviossa, teatterilippujen varausten vastaanotto, siivous (ikkunoiden-, kaappien- 
ja vessojenpesu) terassin puhtaanapito, uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon toimintaa 
edistävät työt. Hakijalta edellytämme hyvää kylän ja kylän tapahtumien tuntemusta, sekä hygieniapassia. 
Haemme väh. 18-vuotta täyttänyttä VASTUUHENKILÖÄ Kesäkahvioon .  
Edellytämme hakijalta hyvää yhteistyökykyä, kylän- ja kesäkahvion toiminnan tuntemusta. Henkilöllä pitää 
olla ajokortti ja auto käytettävissä. 
Hakemukset sekä kahvilaan että vastuuhenkilön tehtävään 30.4.18 mennessä sähköpostina Anja Haliseva 
anjahky@kotiportti.fi tai arja.ollinpoika@elisanet.fi. Tiedustelut Arja 040 7195262 Anja 0400 769202. RKK 

 
KÄÄNNÄ! 

http://www.ramsoo.fi/
mailto:arja.ollinpoika@elisanet.fi


       

LISÄÄ TÖITÄ TARJOLLA!  

RÄMSÖÖN KYLÄOSUUSKUNNALTA kysellään voisiko sen kautta ostaa työsuorituksiua esm. ikkunan pesua, 

siivousta, tarjoilutehtäviä ym työtä. Rämsöön kyläosuuskunta maksaa työstä palkan ja laskuttaa sen  

palvelun ostajilta. Rämsöön kyläosuuskunnan kautta ostettu työ on kotitalousvähennys kelpoista. Mikäli sinua 

kiinnostaa nämä satunnaiset työt, niin ota yhteyttä pj Taina Vitikkaan puh 045 2620300 tai Anja Halisevaan, 

anjahky@kotiportti.fi. Työntekijän ei tarvitse kuulua Rämsöön kyläosuuskuntaan, toki halutessaan siihen voi 

myös liittyä. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Kesän 2018 KÄSITYÖ- JA TAIDENÄYTTELYYN etsitään töitä näytteille.  
ITE-taidenäyttely on jatkossa Käsityö- ja taidenäyttely. Jos haluat tuoda töitäsi näytteille, ota yhteyttä 
huhtikuun loppuun mennessä Helena Saikkoseen p. 045 885 20188. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Asiointikyyti ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara-Rämsööntie-Vattulantie-Latomaantie-n. klo 9.30 Narvassa 
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45. 
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736). 
 
Rämsöön kylän harrastuksia 
Iloinen Konkkaronkka kokoontuu päiväkodilla keskiviikkoisin 14.00-17.00 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.30–19.30, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343) 
Pienten lasten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika) 
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / Akseli Qwick) 
Naisten jumppa päiväkodilla tiistaisin 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila) 
4H-kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin 16.30–18.00 (Riina Markkola) 
Tenavajumpat päiväkodilla torstaisin 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto ja RU / Jenni Antila) 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Äiti-lapsi-piiri kokoontuu päiväkodilla kaksi kertaa kuussa 
 

 
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on 
postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. 
Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään mennessä  
ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh.0408246164. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin 
postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon 
osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi. Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.  

mailto:ramsoo@ramsoo.fi
mailto:ramsoo@ramsoo.fi

