
 
TIEDOTE 1/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 6.2. klo 18.30 Viikarissa (os. Rämsööntie 1209). Esillä ajankohtaiset 
asiat. Kyläkokouksiin ovat kaikki kyläläiset tervetulleita keskustelemaan ja tuomaan esiin 
kylämme yhteisiä ajankohtaisia asioita. Tervetuloa!  
Ellet pääse kokoukseen, mutta haluaisit nostaa keskusteluun jokin asian, voit laittaa sähköpostia 
ramsoo@ramsoo.fi tai soitella Mari p. 040 8246164 (iltaisin).  
Seuraavat kyläkokoukset ke 6.3.(kevätkokous), 3.4., 8.5. ja 5.6. klo 18.30, paikka ilmoitetaan edellisessä 
Kylätiedotteessa ja fb:ssä. Järj. Rkk 
___________________________________________________________________________________________ 

Iloinen Konkkaronkka – hanke on saanut jatkoajan vuoden 2019 loppuun! Tapaamiset jatkuvat tuttuun 

tapaan Ahtialan päiväkodilla keskiviikkoisin  

klo 14.00-17.00 Tervetuloa mukaan!   

Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222.  
 

 

 

 
 

 

 

Rämsöön Urheilijat ry:n talvikauden tapahtumia: 
 
Nappulahiihdot la 2.2. klo 14 Halisevan aukeessa. Kisakeskus Halisevantie 141. 
Mestaruushiihdot su 17.2. klo 14 Halisevan aukeessa. Sarjoja kaikenikäisille. Kisakeskus Halisevantie 141. 

Laskiaisrieha Teatterirannassa su 3.3.2019 klo 15.00. Puffetti. 

Retki Ellivuoreen 10.3.19.  Omat kyydit. 
___________________________________________________________________________________________ 
Vellamon Welhokoulu – näytelmän kokoontumiset ovat alkaneet. Puvustukseenja lavastukseen kaivataan 

väkeä. Otathan yhteyttä Mari p. 040 82461614 (iltaisin). Järj. RKK/Kesäteatteri ja Vammalan teatteri 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Rämsööstä on kyselty myyntiin tontteja ja kiinteistöjä. Jos olet halukas myymään, otathan yhteyttä 
ramsoo@ramsoo.fi tai p. 040 8246164 (iltaisin).  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Harrastuksia omalla kylällä: 
Sähly ke klo 18.30 – 19.30 Seurantalolla, vetäjänä Akseli. RU 
Naisten jumppa ti klo 18.30 – 19.30 Ahtialan päiväkodilla, ohjaajana Jenni. Pirkan Opisto 
Pienten jumppa to klo 17.30  Ahtialan päiväkodilla, ohjaajana Sanni, Alisa ja Ninni. RU   
Spinnig-tunnit, ohjaajana Elina, seuraa Facebook/Rämsöön spinning. RU  

4H-kerho to klo 16.30 – 18 Seurantalolla, ohjaajana Marjo ja Riina. Järj. 4H  

 

Rämsöön Urheilijat ry / JÄSENMAKSU 2019/ Lasku     Kiitos tuestanne! 
 

 

Saaja:  
Rämsöön Urheilijat ry 
 
Tilinumero (HUOM VAIHTUNUT): 
FI03 4108 0010 8166 04. 

 

Summa: 
(Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 5 € / hlö, 
lapset 7-15 -vuotiaat 2 € / hlö, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi, 
koko perhe yhteensä 10 €) 

 

Viesti: Jäsenmaksu 2019 
(Merkitse kaikkien nimet sekä alle  
15-vuotiaiden lasten syntymävuosi) 

 

Eräpäivä: 28.2.2019 

 
 

 
 

            KÄÄNNÄ! 
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KATSOMOKATOS -hanke on päättynyt ja maksuhakemus on jätetty ELY-keskukseen.  
Katsomon uudet penkit rakennetaan keväällä ja maisemoidaan ympäristö. Lisäksi parannetaan 
sähköistystä ja valaistusta mahdollisuuksien mukaan. Talkootyötä on taas valtava määrä edessä. 
Penkkikustannukset eivät sisältyneet katoshankkeeseen.  
 

Katsomokatos 2018-Leaderhanke lyhyesti: Rämsöön Kesäteatteriin rakennettiin maisemaan sopiva 
katsomokatos, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto Arkion Oy (Pirjo ja Esko Badermann). Katoksen 
rakentaja Astora-Rakennus Oy luovutti työn marraskuussa kyläkerholle. Rämsöön Kyläkerho ry:lle 
myönnettiin Kantri ry:n kautta EU:n maaseuturahaston tukea hankkeelle enintään 80.000€. 
Kustannukset olivat kaikkiaan lähes 174.000€.  
(Vesilahden kunta myönsi projektille korotonta lainaa).  
Uudet katsomon penkit eivät sisälly tähän Leader-katoshankkeeseen, joten koko katsomoprojektin 
lopulliset kustannukset ovat isommat.  
 

Teatterin rakennusprojekti on rohkea ja välttämätön investointi tulevaisuuteen. Tätä projektiamme 
voit tukea ikuistamalla nimesi uuteen katsomoon eli ostamalla nimikkopenkin tai tekemällä 
lahjoituksen. Pienikin lahjoitus on tervetullut! (Nimikkopenkki- ja keräystili ovat eri tilinumeroilla) 

1.) NIMIKKOPENKKI-myynti eli nimikyltin hankinnan ohjeet: www.ramsoo.fi 

2.) Rämsöön kyläkerho ry toivoo hankkeelle tukijoita (vastikkeeton tuki) ja tätä varten    
olemme hankkineet myös keräysluvan. Tilinumero FI36 4108 0010 5087 14. 

Rahankeräyslupa: Rämsöön Kesäteatterin katsomon katoksen kuluihin  
Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Rämsöön Kyläkerho ry.  

Luvan myöntäjä: Sisä-Suomen Poliisilaitos. Luvan numero ja pvm: RA / 2018 / 527 30.5.2018. Toimeenpanoaika: 
1.6.2018 – 31.5.2019. Toimeenpanoalue: Pirkanmaa. Toteutus 31.5.2019 mennessä  

 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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. 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. 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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