
TIEDOTE 3/2020 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.f ja FB:ssä 
Rämsööläiset –ryhmässä. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä.
Kaikki Iloisen Konkkaronkan lähitapaamiset on peruttu ainakin 13.4. asti.
Siihen asti pidämme etätapaamisia tablettien avulla keskiviikkoisin klo 14.00
Jos tabletin kanssa ongelmia, ota yhteys Jenni Mäkelä 045-6716499.

MUITA PERUUTUKSIA
KYLÄKOKOUS  1.4.
4h-KERHOT
KESÄKOPLA JA MURTAMATON MYSTEERI HARJOITUKSET
PERHELIIKUNTA, NAISTEN JUMPPA, SEKÄ SPINNING.

VAPPUBRUNSSI
RÄMSÖÖLÄISILLE ON PERUSTETTU WhatsApp – RYHMÄ NIMELTÄ KARANTEENIAPU.
Ryhmän tarkoitus on auttaa löytämään apua esim. asiointiin talkoomeiningillä.
Ryhmään voi liittyä ottamalla  yhteyttä ryhmän ylläpitäjiin TARJA p. 044 3310844 tai Mari p. 040 8246164

Vesilahden kunnan, Vesilahden seurakunnan, ja kunnan kauppiaiden yhteistyönä kuntaan
on perustettu KAUPPAKASSIPALVELU yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien
kotikaranteenin mahdollistamiseksi. Käytännössä palvelu toimii siten, että puhelinsoitolla voit jättää
tilauksen tarvitsemistasi elintarvikkeista seurakunnan koordinoimaan palveluun, kunnan työntekijät 
käyvät puolestaan hoitamassa kaupassakäynnin käytännössä ja toimittavat kauppakassin tilaajalle.
Kauppakassipalvelu on maksuton sitä käyttävälle, eli käyttäjät maksavat vain ostoksensa.Kauppaan 
perustetaan tili väliaikaisesti tilauksen jättäjälle
 Palvelunumero Kauppakassipalveluun on  041 7303520.
Pavelu avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00
Lisätietoja löytyy kunnan nettisivuilta www.vesilahti.fi sekä postin kotiin jakamasta tiedotteesta 

Pyritään saamaan kesäksi taas taide-ja käsityönäyttely Päiväkodille. Nyt on aikaa ahertaa töitä.
Jos halut teoksiasi näyttelyyn esille, ota yhteys Marjukkaan, Puh. 0400 644 117

Kesäkahvila avautuu tilanteen ja VIRANOMAISSUOSITUSTEN niin SALLIESSA!!
Rämsöön Kyläkerhon ylläpitämä Rämsöön Kesäkahvila on valittu yhdeksii OP / Pirkanmaan
KESÄDUUNI KAMPANJAN  saajaksi. (Tuki yhdelle työelämään tutustujalle!)
RÄMSÖÖN KESÄKAHVILASSA TÖITÄ TARJOLLA.  Kahvila avaa ovensa jälleen kesäkuun alkupuolella ja on 
avoinna koko kesän.  HAEMME KAHVILAAN VASTUUHENKILÖÄ. Edellytämme täysi-ikäisyyttä. Työtehtäviin
kuuluu toimia esimiehenä kahvion päivittäisessä toiminnassa ja osallistua kaikkiin kahvion työtehtäviin.
Edellytämme some-markkinointitaitoa, hygieniapassia ja oma-aloitteellisuutta, sekä hyvää kylän ja  ja kahvion
toiminnan tuntemusta. Auton käyttömahdollisuus olisi suotavaa.
OTAMME nuoria 14 – 17 vuotiaita työhön ” Tutustu työelämään ja tienaa” - periaatteella.  Edellytämme oma-
aloitteellisuutta, reipasta palveluhenkeä ja hyvää kyläntuntemusta.  Työhön kuuluvat myyntityö kahviossa, 
teatterilippujen varausten vastaaanotto, paviljongin siivous (ikkunoiden, kaappien ja vessojen pesu), uimarannan 
siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon toimintaa edistävät työt. Edellytämme hygieniapassia.
Hakemukset molempiin tehtäviin spostilla  ramsoo@ramsoo.fi 19.4.2020 mennessä.
Lisätietoja Arja Ollinpoika  040 7195262.   Tehtäviin hakeneet haastatellaan hakuajan päätyttyä. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASIOINTILIIKENNE : LIIKENNÖITSIJÄ HÄMEEN LAATUKULJETUS  050 4125578
RÄMSÖÖN REITTI  TORSTAISIN  9.30  RÄMSÖÖ – NARVA ( Rämsöön/Sastamalan th)

PALUU   10.50  NARVA – RÄMSÖÖ ajantasainen tieto löytyy 
  www.vesilahti.fi/asuminen ja ympäistö/joukkoliikenne

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 20. päivään mennessä ramsoo@ramsoo.fii tai puh. 040 
7195262 (Arja). Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin. Kylätiedotteen
virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.
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