
 
TIEDOTE 6/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan 
päiväkodilla klo 14-17. Poikkeus ke 10.7., jolloin suunnataan Tampereelle. Tervetuloa viihtymään! 
Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045 1958616, konkkaronkka(at)ramsoo.fi. 

 
 

 

RÄMSÖÖN KESÄKAHVILA on avoinna joka päivä klo 12.30 – 19.30 (viimeinen aukiolo 3.8.).  
Vohveleita paistetaan perjantaisin ja lauantaisin, uunituoreita croissanteja saa joka päivä ja jäätelöaltaasta 
löytyvät herkulliset jäätelöt. Pieneen suolaiseen nälkään löytyy palapitsaa. 
Kahvilasta myydään lahjakortteja, jotka käyvät Kesäkahvilaan ja Teatterin kahvilaan.  
Kahvilasta voit varata teatterin pääsylippuja ja lunastaa jälkikäteen laskutettavia kutsulippuja, 
sekä lainata kesäistä luettavaa Kesäkirjastosta. 
Kesäkahvila palvelee myös teatteriharjoitusten (ei kenraaliharjoituksen) aikana. 
Kesäkahvila on suljettu juhannuksena 21.-22.6. ja näytösten/tapahtumien aikana. 
TERVETULOA KAHVILAAMME! 
 
 
 

 
 

VELLAMON WELHOKOULU näytökset: 
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 – to klo 19 ja la - su klo 15. 
Liput: aikuiset 18 euroa, lapset alle 13 v. 10 euroa, ryhmäalennus väh. 15 henkilön ryhmälle 1 euro/lippu.  
Varaukset ja tiedustelut Kesäkahvilasta tai p. 040 703 6208 (klo 13-19), ennakkomyynti www.tiketti.fi. 
Kenraaliharjoitukseen 25.6. klo 19 ovat tervetulleita näyttelijöiden perheet ja talkoolaiset! Väliajalla 
tarjotaan kahvit.  
 
Näytökseen TALKOISIIN! Jos sinulta sinulta löytyy aikaa vaikkapa kerran kesässä, otathan yhteyttä 
työryhmien vetäjiin: Kahvio Taina Vitikka p. 045 2620300 tai Taina Viikari p. 050 3559667, Lipunmyynti anne 
Qwick p. 0407464265 tai Anja Haliseva p. 0400 769202, Järjestyksenvalvojat ja pysäköinnin ohjaus Antti 
Havanka p. 0400 733801. Talkoisiin ilmoittautua myös Kesäkahvilassa tai sähköpostilla ramsoo@ramsoo.fi. 
Talkoolaisen lastenlippuikäinen lapsi voi tulla talkoovuorolla mukaan katsomaan näytelmän ilmaiseksi.   
He voivat mennä istumaan katsomoon vapaaksi jääneille paikoille ensimmäisen soiton jälkeen.   
 

 
UUDISTUNEEN KESÄTEATTERIMME TAPAHTUMIA:  
11.7. klo 18.30 Jussi Syren & The Groundbreakers. Liput 18 e, alle 12 v. ilmaiseksi, lippujen myynti paikan 
päältä klo 17.30 alkaen 
20.7. klo 14 – 16 Tervetuloa kylään! – tapahtuma. Kirkkovenesoutua klo 14 – 16, Käsi- ja taidenäyttely 
avoinna klo 14 -16 Ahtialan päiväkodilla ja Kesäkahvilassa erikoistarjouksia koko päivän! 
17.8. klo 18.00 Suonojärven Soitto – Vesilahtelaisen musiikin ilta. Esiintymässä  Harri Penttilä, Sanni Lehto 
ja Teatterin bändi. Liput 10e, alle 12 v. ilmaiseksi, lippujen myynti paikan päältä klo 17 alkaen. 
 
Tapahtumista lisätietoja: Kesäkahvilasta,  www.ramsoo.fi, fb: rämsoonkylä, ja fb: rämsöönkesäkahvila tai 
puhelimitse p. 040 7036208 klo 13-19.  
TERVETULOA MUKAAN! 
  

 

KALLEN 50V. KESÄTANSSIT Seurantalolla sunnuntaina 21.7.2019 klo 19 – 23.30.  
Viihdyttämässä tanssiorkesteri FBI-Beat. Kahvia ja kastettavaa sadalle ensimmäiselle. Buffet.    
 

 
 
 

KYLÄKOKOUS ke 14.8. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Tervetuloa! 
___________________________________________________________________________________ 
ASIOINTIKYYTI ajaa perjantaisin. Lisätiedot liikennöitsijä Timo Lehtimäki p. 0400 807736. 
____________________________________________________________________________________ 
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 
Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. 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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