TIEDOTE 8/2018
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 15.8. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Asiana
mm. Katsomokatos. Tervetuloa! Seuraavat kokoukset 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12., paikka
ilmoitetaan aina edeltävässä Kylätiedotteessa.
____________________________________________________________________________
Iloinen Konkkaronkka – tapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla keskiviikkoisin
klo 14.00-17.00 Tervetuloa mukaan konkkaronkkiin!
Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi

Rämsöön Kesäteatterin rakenteiden purkutalkoot!
Kuten kaikki jo tietänette, Kyläkerho on ottanut ison askeleen päättämällä Kesäteatterin katoksen
rakentamisesta nyt syksyllä.
Rakentaminen alkaa syyskuun alussa urakkasopimuksen mukaan.
MUTTA sitä ennen meidän kyläläisten on yhdessä purettava vanhat katsomorakenteet!
Ja siihen me tarvitsemme kylän miesten apua! SINUN apuasi!
Purkutalkoista vastaamaan valtuutti Kyläkerhon johtokunta Jorma Halisevan 0400-237910 ja Ilkka Louhen
050-68152.
Ilmoitathan Ilkalle joko puhelimitse tai sähköpostilla mikä oheisista Talkoopäivistä sopii juuri sinulle ja
mihin SINÄ voit sitoutua.
On tärkeää että juuri sinä voit sitoutua ainakin yhtenä päivänä purkutalkooseen, mutta Talkoiden hallinnan
kannalta meidän on myös tiedettävä ennakkoon ketkä ovat tulossa minäkin päivänä.
Joten ilmoittelethan etukäteen!
Tämä purku vaatii lähinnä raakaa voimaa ja hyviä työkaluja. Sen tähden otathan mukaan jos sinulta löytyy
rautakanki, pistolapio, leka, sorkkarautaa,
moottorisaha, rälläkkä ja kottikärryt etc. sovitaan nämä vielä erikseen lähempänä talkoota kuka mitäkin
tuo.

Purkutalkoot ma 13.8.2018 klo 18.00 ja to 16.8.2018 klo 18.00, la 18.8. klo 10 -15, varapäivä la
25.8. klo 10, Päättäjäistalkoot la 1.9. klo 10.00.
Kylän naiset huolehtivat talkoolaisten kahvituksesta vuorotellen: ma 13.8. Taina, 16.8. Anne, 18.8.
Anja, 25.8. Mari.
Terveisin Ilkka ja Jorma
Tulossa la 1.9.2018 KATSOMON KAATAJAISET päättäjäistalkoiden perään! Lisää seuraavassa
tiedotteessa! HUOM, KORJAUS 15.8.: KATSOMON KAATAJAISIA EI PIDETÄ TYÖMAAN EDETESSÄ
ENNAKOITUA NOPEAMMIN!
____________________________________________________________________________
Rämsöön Kesäkahvila on sulkenut ovensa tältä kesältä! Lämmin kiitos asiakkaille, kesäkahvilan
nuorille työntekijöille sekä Arjalle ja Anjalle! Kuukausikokouksen 15.8. yhteydessä myynnissä vielä
erä jäätelöitä, mehujäitä, juomia ja makeisia.
____________________________________________________________________________
Lasten ja nuorten yleisurheilukisat vielä ti 14.8. ja ti 21.8. Välimäen tien kentällä klo 18.
Kaksi kertaa osallistuville palkinto. Lajeina juoksu, pallonheitto ja pituushyppy. Tervetuloa!
Ennakkotietoa: sähly alkaa viikolla 36 ja perinteinen Jaskan Lenkki on jälleen 30.9. Järj. RU
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KÄÄNNÄ!

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 ramsoo(at)ramsoo.fi.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.

