
 
 

TIEDOTE 12 /2008   RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007 
Iloista iltapäivää vietetään ma 24.11. kello 13.00 alkaen Eeva Viikarin luona. 

 

 

Äitilapsipiiri torstaina 27.11. ryhmiksellä alkaen kello 10 ja 11.12. Anu Peltoniemellä. 
 

 

KOKO PERHEEN PIKKUJOULUT LAUANTAINA 
29.11 KLO 18.30 RÄMSÖÖN SEURANTALOLLA  

 

Luvassa rentoa ohjelmaa mm. lasten, nuorten ja aikuisten esityksiä, perinteinen 
joulupuuro ja joulupukin vierailu. Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!!! 

Rämsöön Urheilijat ry ja Rämsöön Kyläkerho ry 

(PS. Ota mukaan lapsillesi nimetyt paketit)  
Pikkutonttujen treenit to 27.11. kello 18.30 ja koristelutalkoot pe 28.11. kello 18.30 talolla. 

 

 

Kyläkerhon kuukausikokous keskiviikkona 3.12. kello 19.00 Anja Halisevalla. 
Kokouksessa muistetaan vuoden 2008 aikana Rämsöön kylään muuttaneita. 

 

 

Rämsöön kylädiakoniapiirin päiväretki tiistaina 9.12. Turkuun. Alustava ohjelma: 
Merimuseo, jossa lounastauko, ekumeeninen kirkko ja lähtiessä poiketaan Raision 

ostoskeskuksessa jouluostoksilla. (Arvelan pikkubussilla). Osallistumismaksu n. 7-10 . 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.12. mennessä: Eeva p.3738 804 ja Paula p.040 7194 389. 

 

 

Rämsöön Urheilijat syyskokous pidetään su 14.12 kello 18.00 Kylävintillä. 
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat vuodelle 2009 sekä muut 

sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa. Johtokunta. 
 

 

Naperojumppa alkaa tiistaisin ryhmiksellä 13.1.2009 alkaen 
Liikuntaa noin 3-6 vuotiaille. Mukaan mahtuu muitakin. Mukaan juomapullo ja jumppamatto. 
Ilmoittautuminen/vetäjä: Mervi Peltoniemi p. 040 7489 566 tai mervi.peltoniemi@piramk.fi  

 

 
Rämsöön kyläläisten toimintaa: 

� Lasten ja nuorten sählyä pelataan maanantaisin seurantalolla kello 18.30-19.30. 

� Seurakunnan kerho joka toinen keskiviikko (pariton vko) kello 9-11 ryhmiksellä. 

� Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30-19.30 ryhmiksellä kansalaisopiston piirinä. 

� Äijäkerho keskiviikkoisin kello 18-21 Reijo Alhon verstaalla. (Reijo 0400 780 623) 

� 4H:n kokkikerho kello 16.00-17.00 Rämsöön seurantalon keittiöllä. 

� Miesten lentopalloa sunnuntaisin Narvan monitoimitalolla kello 18-20. 
 

”Todellista hevimetallia” mustaa t-paitaa on jäljellä 8 kpl - kaikki kokoa L (large=suuri). Ensin ehtivät 

saavat ostaa 12  / kpl. Kowan Teknolokian Päivät –lippalakkeja löytyy runsaasti hintaan 5  /kpl. 

 
Kylätiedotteen julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 7036 208 

ramsoo@ramsoo.fi   www.ramsoo.fi  (Tiedotteen saat sähköpostilla ilmoittamalle osoitteesi meille) 

 
Haasteet tekevät elämästä mielenkiintoisen – ja niistä selviäminen tekee elämästä 

merkityksellisen. 


