
 
TIEDOTE 6/2020 Kylätiedote on luettavissa Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.f ja FB:ssä 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KESÄKAHVILA on avoinna joka päivä klo 13.00-19.30 sunnuntaihin 26.7.2020. asti. 
Tarjolla kahvia pullaa, jäätelöä, makeisia, juomia. Pe- la paistetaan maukkaita vohveleita! 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KYLÄN OMAAN RANTAKAHVILAAN! Kesäkahvilaan on 
lähipäivinä tulossa hauska lasten tehtävärata, seuraa Kesäkahvilaa fb:ssä rämsöön kesäkahvila. 
_______________________________________________________________________________ 
  
KESÄTEATTERILLA TAPAHTUU HEINÄKUUSSA 

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

16.7. KLO 18.30 PEKKA MURTO, tunnelmallinen mies ja kitara – keikka 
Ilmainen sisäänpääsy. 

23.7. KLO 18.30 BLUEGRASS GOES RÄMSÖÖ,  
JUSSI SYREN & the GROUNDBREAKERS 

  liput 18,00 € aikuiset, alle 12v ilmaiseksi. Lippujen myynti alkaa tuntia ennen esitystä 
 30.7. KLO 18.00 YHDEN ILLAN JUTTU – improvisoitu kesäteatteriesitys 

Improvisaatioteatteri SNORKKELI 

liput 20e, opiskelijat/eläkeläiset/varusmiehet 18e, lapset (alle 15v.)15 e.  

Tämän näytelmän käsikirjoituksesta päätät SINÄ! Yhden illan juttu on teatteriesitys, 
joka nimensä mukaisesti tapahtuu vain kerran. Kyseessä on siis täysin ainutlaatuinen 
show! Lippujen myynti paikanpäällä alkaa tuntia ennen esitystä.  

Tapahtumiin kaivataan vielä talkoolaisia. Jos ehdit mukaan, otathan yhteyttä: parkkipaikka ja 
järjestyksenvalvojat Antti Havanka (p. 0400 733801) ja kahvila Taina Viikari (p. 050 3559 667). 
_______________________________________________________________________________ 
RÄMSÖÖN RYHMIS aukeaa ma 3.8.2020 aiemmin toimineen Ahtialan päiväkodin tilalle entisiin 
kyläkoulun tiloihin kauniisiin järvenrantamaisemiin. Kahden hoitajan ryhmikseen on 1 paikka va-
paana alle kouluikäiselle lapselle. Jos lapsesi kaipaa kodinomaista, luonnonläheistä hoitopaikkaa, 
ota yhteyttä! Taina Vitikka, 045-26200300, taina.vitikka@gmail.com 

_______________________________________________________________________________ 

Rämsöön Seurantalon ympäristössä on nyt neljän korin FRIBEEGOLF – RATA. Rata on vapaasti 
käytettävissä. 
_______________________________________________________________________________ 

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE NIMIKKOPENKKEJÄ OSTANEILLE JA LAHJOITUKSIA 
TEHNEILLE! 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! 
_______________________________________________________________________________ 

mailto:taina.vitikka@gmail.com


 

Seuraava KYLÄKOKOUS ke 12.8. KLO 18.30 Rantapaviljongilla, asiana mm. kesän tapahtumien 
palaute. TERVETULOA! Seuraavat kokoukset 2.9, 7.10., 4.11. (syyskokous) ja 2.12. klo 18.30. 
Kokouspaikka ilmoitetaan aina edeltävässä kylätiedotteessa. 
_______________________________________________________________________________ 

Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki kylän 
yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmottaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden 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.     


