
 
TIEDOTE 3/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

Kyläkokous keskiviikkona 3.4. klo 18.30 Seurantalon Kylävintillä (os. Halisevantie 22).  
Esillä ajankohtaiset asiat (mm. teatteri, kesän tapahtumat jne.).  
Seuraavat kyläkokoukset ke 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  

  
 

 
 
 

 

 
Vellamon Welhokoulu – näytelmän seuraava tapaaminen sunnuntaina 7.4 klo 17 Rämsöön Seurantalolla. 
Puvustukseen ja lavastukseen kaivataan väkeä. Otathan yhteyttä Mari p. 040 82461614 (iltaisin). Järj. 
RKK/Kesäteatteri ja Vammalan teatteri 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
WAPPUBRUNSSI Seurantalolla Vapunpäivänä keskiviikkona 1.5.2019 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, valkosipulikermaperunat, 
uunijuurekset, keitetyt perunat, perunasalaatti, waldorfinsalaatti, vihersalaatti. Ruokajuomana mehu ja  
kotikalja, jälkiruokana kahvi, sima ja tuore munkki. 
ILMOITTAUTUMISET 18.4 MENNESSÄ maksamalla menun hinta RU:n tilille FI03 4108 0010 8166 04. 

Merkitse viestikenttään osallistujien nimet, sekä lasten ikä. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  Järj. RU 

 
Kesäteatterin yhteydessä jälleen ensi kesänä Käsityö- ja taidenäyttely. Tuothan töitäsi näytteille! 
Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä Helena Saikkoseen p.045 8520 188.  
 

 
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan Kesäteatterin uusia penkkejä! Ilmoittaudu ryhmään ottamalla yhteyttä 
Jorma Halisevaan p. 0400 237 910. 
 

 
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 

 

 
Tapahtumia Kesäteatterilla tulossa! 
8.6.2019 Avoimet kylät! Kesäkahvilan kauden avajaiset 
14.6.2019  Kesäteatterin katsomon avajaiset, johon nimikkopenkin ostaneet kutsutaan 
11.7.2019 Jussi Syren & The Groundbreakers 
20.7.2019 Tervetuloa kylään! Kesäkahvilassa ”Vohvelin ostajalle santsikuppi kaupan päälle”  
17.8.2019 Musiikki-ilta  
27.6.- 7.7. ja 25.7.- 4.8.2019 Vellamon Welhokoulu ti, to, la ja su. 
_________________________________________________________________________________________________________________
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 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. 
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