
 
TIEDOTE 2/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

Kyläkokous ja Rämsöön kyläkerho ry:n kevätkokous keskiviikkona 6.3. klo 18.30 Anja Halisevalla ja 
Erkki Tarvaisella (os. Rämsööntie 1142). Esillä kevätkokous- ja ajankohtaiset asiat. Seuraavat 
kyläkokoukset ke 3.4., 8.5. ja 5.6. klo 18.30, paikka ilmoitetaan edellisessä Kylätiedotteessa ja fb:ssä. Järj. 
Rkk 
___________________________________________________________________________________________ 

Iloinen Konkkaronkka – tapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla keskiviikkoisin klo 14.00-

17.00 Tervetuloa mukaan!  Lisätietoja: Jenni Mäkelä, p. 045 195 8616(huom uusi numero), konkkaronkka@ramsoo.fi  

  
 

 
 
 

 

 

Rämsöön Urheilijat ry:n talvikauden tapahtumia: 

Laskiaisrieha Teatterirannassa su 3.3.2019 klo 15.00. Puffetti. Retki Ellivuoreen 10.3.19.  Omat kyydit. 

Sääntömääräinen Kevätkokous ke 20.3.19 klo 18.00 seurantalolla. TERVETULOA keskustelemaan ja 

kuulemaan jo vuodesta 1932 toimineen seuramme asioista ja tapahtumista. 
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? Tiedot edellisessä tiedotteessa 1/2019.  
___________________________________________________________________________________________ 
Vellamon Welhokoulu – näytelmän seuraavat tapaamiset: su 10.3. klo 14 ja su 24.3. klo 17 Rämsöön 

Seurantalolla. Puvustukseen ja lavastukseen kaivataan väkeä. Otathan yhteyttä Mari p. 040 82461614 

(iltaisin). Järj. RKK/Kesäteatteri ja Vammalan teatteri 
__________________________________________________________________________________________________________________

TARJOLLA KESÄTÖITÄ! Rämsöön Kesäkahvila avaa jälleen ovensa 8.6.2019 ja sulkee 4.8.2019.  

Haemme Kesäkahvilan vastuuhenkilöä. Edellytämme täysi-ikäisyyttä. Työtehtäviin kuuluu toimia 
esimiehenä kahvion päivittäisessä toiminnassa ja osallistua kaikkiin kahvion työtehtäviin. Edellytämme some 
-markkinointitaitoa, hygeniapassia ja oma-aloitteisuutta, sekä hyvää kylän ja kahvion toiminnan 
tuntemusta. Auton käyttömahdollisuus olisi suotavaa. 

Otamme nuoria 14 – 17 vuotiaita työhön ”Tutustu työelämään ja tienaa” - periaatteella. Voimme palkata 
enintään 6 nuorta. Edellytämme oma-aloitteisuutta sekä hyvää kylän ja kahvion toiminnan tuntemusta. 
Työhön kuuluvat myyntityö kahviossa, teatterilippujen varausten vastaanotto, paviljongin siivous 
(ikkunoiden, kaappien ja vessojen pesu), uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon 
toimintaa edistävät työt. Edellytämme hygieniapassia.  

Hakemukset edellä molempiin tehtäviin lähetetään sähköpostitse 24.3.2019 mennessä osoitteeseen 
ramsoo@ramsoo.fi. Tehtäviin hakeneet haastatellaan hakuajan päätyttyä. Lisätietoja molemmista 
tehtävistä antaa Arja Ollinpoika puh 0407195262, arja.ollinpoika@elisanet.fi 

___________________________________________________________________________________
Kesäteatterin uuden katsomon rakentamista voit tukea ikuistamalla nimesi nimikkopenkkiin tai 
tekemällä lahjoituksen. Pienikin lahjoitus on tervetullut! NIMIKKOPENKKI-myynti eli nimikyltin hankinnan 
ohjeet: www.ramsoo.fi, lahjoituksien tilinumero FI36 4108 0010 5087 14 (nimikkopenkeillä ja lahjoituksilla 
eri tilinumerot). Rahankeräyslupa: RA / 2018 / 527 30.5.2018 

_________________________________________________________________________________________________________________
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.  

_________________________________________________________________________________________________________________
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. 

http://www.ramsoo.fi/
mailto:konkkaronkka@ramsoo.fi
mailto:ramsoo@ramsoo.fi
mailto:arja.ollinpoika@elisanet.fi
http://www.ramsoo.fi/?fbclid=IwAR3oHk9tOE9CCMx5c8A8Ngw2tWfli0alWl3J6s1Qy3y9Wq34cpanzGyDNbY
mailto:ramsoo@ramsoo.fi
mailto:ramsoo@ramsoo.fi

