
 
TIEDOTE 4/2020 Kylätiedote on luettavissa Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.f ja FB:ssä 

Rämsööläiset –ryhmässä. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä. 

_______________________________________________________________________ 
Kyläkerhon kuukausikokous pidetään Teatterilla 3.6.2020 klo 18.30 turvavälit huomioiden. 
Tervetuloa! RKK 
_______________________________________________________________________________ 
Iloinen Konkkaronkka jatkaa etäkokoontumisia toukokuun ajan. Kokoontuminen on tablettien avulla 
keskiviikkoisin klo 14. Jos tabletin kanssa ongelmia, ota yhteys Jenni Mäkelä 045-6716499. 
Tervetuloa mukaan rohkeasti! RKK 

_______________________________________________________________________________ 

KESÄKOPLA ja murtamaton mysteeri siirtyy kesään 2021. 
Riskit näytelmän teossa ovat merkittävät sekä taloudellisesti että etenkin terveydellisesti. Vuoden 
2021 tuotanto käynnistellään syksyllä 2020. Lisätietoja Mari 040 8246164. 
Myös Ahtialan päiväkodilla pidettävä Käsityö- ja taidenäyttely on peruttu kesältä 2020. RKK 
_______________________________________________________________________________ 
Kesäkahvila/kioski avataan Juhannuksen jälkeen mikäli viranomaismääräykset sen mahdollistavat. 
Tilanteesta tiedotetaan lisää kesäkuussa. RKK 
_______________________________________________________________________________ 
Kesäteatterin nimikkopenkkejä on yhä saatavilla ja niitä myydään niin kauan kuin riittää! 
Nimikkopenkin ostaminen tukee erinomaisesti poikkeusolosuhteiden aikana paikallista 
kulttuurityötä. Nimikkopenkin eli yhden istuinpaikan nimilaatan hinta on 100 euroa. Nimilaatan voit 
ostaa vaikka lahjaksi ja laattoja voit hankkia niin monta kuin haluat. Laattojen paikat katsomon 
penkeissä arvotaan, mutta ostaessasi useamman paikan, saat ne halutessasi vierekkäin. 
Nimilaatat kiinnitetään pysyvästi penkkien selkänojaan. Haluamasi nimilaatan saat kirjoittamalla 
maksun VIESTIIN haluamasi NIMEN (koko nimi tai sukunimi tai yritys) ja maksamalla 100 euroa / 
laatta Rämsöön kyläkerho ry:n tilille: FI08 5660 0620 1328 78. Useamman nimen ilmoittaminen käy 
sähköpostilla ramsoo@ramsoo.fi Heinäkuun loppuun mennessä ostetut laatat kiinnitetään 
elokuussa.Tarvittaessa lisätietoja ramsoo@ramsoo.fi tai Marilta p. 040 8246164 (miel. arki-iltaisin). 
Suurella kiitoksella otetaan vastaan myös kaikenkokoiset lahjoitukset! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seurantalolla 5.7.2020. sovitut tanssit joudumme myös perumaan koronaepidemian vuoksi.RU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roskajuoksu tiistaina 12.5.20 klo 18.00. Ei yhteislähtöä. Mennään kukin ne reitit, jotka viime 
vuonnakin niin saadaan kuntoilua ja  siistit tienvierustat.Omat roskapussit mukaan. Järj. RU 
Lisätiet. 040 7195262 Arja 
_______________________________________________________________________________ 
Vesilahden kunnan, Vesilahden seurakunnan ja kunnan kauppiaiden yhteistyönä 
KAUPPAKASSIPALVELU yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville (kotikaranteenin 
mahdollistamiseksi) puh. 041 7303520. Arkisin klo 10.00 – 15.00. 
Vesilahden kunnan ja Akaan ensimmäisen apteekin järjestämä Apteekkiapu palvelunumero 041 
7303564  maanantai – keskiviikko  9.00 – 13.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASIOINTILIIKENNE: Liikennöitsijä Hämeen Laatukuljetus  050 4125578. 
RÄMSÖÖN REITTI TORSTAISIN klo 9.30  RÄMSÖÖ – NARVA  ( Rämsöön / Sastamalan th) 
PALUU klo 10.50  NARVA  -    RÄMSÖÖ. (LISÄTIETOJA vesilahti.fi/asuminen ja 
ympäristö/joukkoliikenne.) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko.Tiedotteessa voivat kaikki kylän 
yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan  kuukauden ilmoitattavat asiat kuluvan kuukauden 20. päivään 
mennessä ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 7195262 ( Arja ). Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA   kylän kaikkiin postilaatikoihin. 
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry 

    

 


