
 
TIEDOTE 5/2020 Kylätiedote on luettavissa Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.f ja FB:ssä 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kyläkerhon kuukausikokous Teatterilla 1.7.2020 klo 18.30 turvavälein. 
(Kesäkahvila hoitaa kahvituksen, kahvion normi hinnoilla.) järj.Rkk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 KESÄKAHVILAN AVAJAISET  sunnuntaina 21.6.2020 klo 13.00 ja on avoinna siitä lähtien 
 joka päivä KLO 13.00-19.30.   ( 26.7.2020. asti. ). 
 Tarjolla kahvia pullaa, jäätelöä, makeisia, juomia. 
 Pe- la paistetaan MAUKKAITA  VOHVELEITA.!! 
  LÄMPIMÄSTI  TERVETULOA  KYLÄN OMAAN RANTAKAHVILAAN ! 
 ( Koronapandemian vuoksi noudatamme  kahviossa turvaväli, etäisyys, h ygienia, sekä 
 muita kulloinkin voimassa olevia viranomaissuosituksia.) 
 Huomioithan Sinäkin em. suositukset kaikkien meidän turvaksi. KIITOS ! 
_______________________________________________________________________________ 
  
 HEINÄKUULLA  MUSIIKKIA  TEATTERILLA : 
 

12.7. KLO  15.00 SUONOJÄRVEN RANNALLA-yhteislaulutilaisuus, laulattajana 
  HARRI PENTTILÄ. Ilmainen sisäänpääsy 
 

16.7. KLO 18.30 PEKKA MURTO. Ilmainen sisäänpääsy. 
 

23.7. KLO 18.30 JUSSI  SYREN & the GROUNDBREAKERS 
  liput 18,00 € aikuiset, alle 12v ilmaiseksi. 
  Lippujen myynti alkaa tuntia ennen esitystä  JÄRJ.RKK 
_______________________________________________________________________________ 
Rämsöön kyläosuuskunta etsii ryhmäperhepäivähoitajaa elokuun alussa aloittavaan 
ryhmäperhepäiväkotiin. Työ on määräaikainen ( 1 vuosi ) päivätyö, työaika voi vaihdella. 4 kk 
koeaika. Palkka yksityisen sosiaalipalveluajan TES:n mukaan. 
Edellytämme alalle sopivaa koulutusta.  
_______________________________________________________________________________ 
Rämsöön kyläosuuskunnalta on vuokrattavissa 50 hengelle ruokailuastiasto. 
( sis. Matalat ja syvät lautaset aterimineen ). Tiedustelut Taina Vitikka/ 045 2620300. 
_______________________________________________________________________________ 
Rämsöön kyläosuuskuntaan on mahdollista liittyä jäseneksi, osuusmaksun hinta on 50,46€ 
Rämsöön kyläosuuskunnan kautta on mahdollisuus tehdä erilaisia töitä, kysyntää on erityisesti 
siivoustyön osaajalle. Lisätiedot Taina Vitikka/ 045 2620300 
_____________________________________________________________________________ 
Kesäteatterin nimikkopenkkejä on yhä saatavilla ja niitä myydään niin kauan kuin riittää. 
Nimikkopenkin ostaminen tukee erinomaisesti poikkeusolosuhteiden aikana paikallista kulttuurityötä. 
Nimikkopenkin eli yhden laatan 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 kiitollisuudella otetaan vastaan myös kaiken kokoiset lahjoitukset! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
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 
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