
 
TIEDOTE 5/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 5.6. klo 18.30 Rantapaviljongilla Teatterirannassa.  
Esillä ajankohtaiset asiat (mm. katsomo, teatteri, kesän tapahtumat jne.).  
Ennen kokousta SIIVOUSTALKOOT klo 17 alkaen. Mukaan haravia, lapiota yms.  
Seuraava kyläkokous elokuussa, paikka ja aika ilmoitetaan 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, konkkaronkka@ramsoo.fi  

  
 

 
 
 

 

 

Teatterin katsomon penkkien ja lavasteiden RAKENNUSTALKOOT jatkuvat: la 1.6., su 2.6. ja la 8.6. klo 9 – 
14. Kahvitarjoilu. Lisätietoja Jorma Haliseva p. 0400 237 910. Järj. RKK 

 
Teatterinäytöksiin TALKOISIIN!  
Jos sinulta löytyy aikaa vaikka vain kerran kesässä ja jokin talkootehtävä kiinnostaa, niin otathan yhteyttä 
ryhmän vetäjiin: 
Kahvio / Taina Vitikka p. 045 2620300 ja Taina Viikari p. 050 3559667 
Lipunmyynti / Anne Qwick p. 040 7464265 ja Anja Haliseva p. 0400 769202 
Järjestyksenvalvojat ja pysäköinnin ohjaus / Antti Havanka p. 0400 733801 
Käsityö- ja taidenäyttely / Helena Saikkonen p. 045 8520188. 
 
Talkoolaiseksi voit ilmoittautua myös s-postilla ramsoo(at)ramsoo.fi. Talkoolaisen ”lastenlippuikäiset” 
lapset voivat talkoovuorolla tulla mukana katsomaan näytelmää ilmaiseksi. He voivat mennä istumaan 
katsomoon vapaaksi jääneille paikoille ensimmäisen soiton jälkeen.   
 
Vellamon welhokoulun- näytelmän KENRAALIHARJOITUKSET tiistaina 25.6. klo 19.00. Tervetuloa näytelmän 
talkoolaiset ja näyttelijöiden perheet! Perinteiseen tapaan kahvitarjoilu väliajalla. 
 
Vellamon welhokoulun NÄYTÖSAJAT:  to 27.6., la 29.6., su 30.6., ti 2.7., to 4.7., la 6.7., su  7.7., to 
25.7., la 27.7., su 28.7., ti 30.7., to 1.8., la 3.8., ja su 4.8. Esitykset alkavat ti ja to klo 19, la ja su klo 15. 
Liput aikuiset 18e, lapset alle 13 v. 10e. Ryhmäalennus 1 e/lippu (ryhmä väh. 15 hlö).  
Varaukset ja tiedustelut klo 13 – 19 p. 040 703 6208 ja Kesäkahvilasta. Järj. Rämsöön kesäteatteri/RKK ja 
Vammalan teatteri. 

 
Uudistunut RÄMSÖÖN KESÄKAHVILA Teatterirannassa avaa ovensa jälleen 8.6. klo 12.30 -19.30 osana 
Avoimet kylät – tapahtumaa. Kuten aina lauantaisin, myös avajaisissa tarjolla vohveleita!  
Kahvila on avoinna 8.6. alkaen päivittäin klo 12.30 – 19.30 myös Kesäteatterin harjoitusten aikana 
(juhannuksena 21.-22.6.ja esitysten aikana suljettu). 
 
Kesäkahvila on uudistunut sekä sisutukseltaan että valikoimaltaan. Tulehan tutustumaan mm. jäätelöaltaan 
valikoimaan! Tänä kesänä vohveleita paistetaan myös perjantaisin.  
Myynnissä on lahjakortteja Kesäkahvilaan ja Kesäteatterin kahvioon. Kahviosta voi lunastaa myös 
Kesäteatterin kutsulippuja, jotka laskutetaan jälkikäteen toteutuneen mukaan, sekä varata lippuja 
näytöksiin. Aukioloaikana palvelee myös Kesäkirjasto. Meillä voi maksaa myös pankkikortilla ja asiakkaiden 
käytettävissä on WIFI. TERVETULOA KYLÄN NUORTEN PALVELTAVAKSI!   
Seuraa Kesäkahvilan kuulumisia facebook.com/ramsoonkesakahvila. Järj. RKK 

 
ASIOINTIKYYTI ajaa perjantaisin. Reitti: klo 9.00 Metsämäkelän tiehaara – klo 9.05 Rämsöön tiehaara- 
klo 9.15 Suonola, Uittamon silta – Suonolantie - klo 9.20 ns. vanha Laakson kauppa – klo 9.30 Narva. 
Paluu päinvastaisessa järjestyksessä. Lisätiedot liikennöitsijä Timo Lehtimäki p. 0400 807736 

 
           KÄÄNNÄ! 

http://www.ramsoo.fi/
mailto:konkkaronkka@ramsoo.fi


 

  

UUDEN KATSOMON AVAJAISET ja Rämsöön kyläkerho ry:n 
40 – vuotisjuhla perjantaina 14.6. KLO 19! 
Lämpimästi tervetuloa kaikki kyläläiset ja katsomokatoksen 
talkoolaiset mukaan juhlaan! 
Ohjelmassa mm. juhlapuhe (Arto Uusitalo),musiikkia, Iloisen Konkkaronkan esitys, katkelma Vellamon 
Welhokoulu – näytelmästä, vapaa sana sekä herkulliset kakkukahvit.  
Nimikkopenkin ostaneille ja lahjoituksilla hanketta tukeneille lähetetään kutsut.  
___________________________________________________________________________________ 
 
Tapahtumia uudistuneella Kesäteatterilla tulossa! 
8.6.2019 Avoimet kylät! Uudistuneen Kesäkahvilan kauden avajaiset klo 12-30 – 19.30. 
14.6.2019  Kesäteatterin katsomon avajaiset ja Kyläkerhon 40 – vuotisjuhla klo 19 
11.7.2019 Jussi Syren & The Groundbreakers klo 18.30. 
20.7.2019 Tervetuloa kylään! Kesäkahvilassa ”Vohvelin ostajalle santsikuppi kaupan päälle” sekä Käsityö 

ja taidenäyttely avoinna Ahtialan päiväkodilla 
17.8.2019 Vesilahtelaisen musiikin ilta  
27.6.- 7.7. ja 25.7.- 4.8.2019 Vellamon Welhokoulu ti, to, la ja su. 
 
Lisätietoja em. tapahtumista www.ramsoo.fi, facebook.com/ramsoonkyla, facebook.com/ramsoonkesakahvila, 
facebook.com/ramsoonkesateatteri. 
_________________________________________________________________________________________________________________
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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