
 
TIEDOTE 9./ 2010 Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi. KIITOS jakajille! 
 
Kyläkerhon JOHTOKUNNAN kokous ke 27.10. kello 18.30 Kylävintil lä. 
Syyskokousasiat. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Kyläkerhon SYYSKOKOUS pidetään keskiviikkona 
3.11. Viikarissa kello 18.30. (Huom. aika) 
(Osoite Rämsööntie 1209) Kokousasiat: sääntömääräiset syyskokousasiat 2011 sekä 
kesäteatteri, Moottorimusiikki ja kylän toiminnan suunnittelusta*. Tervetuloa! 
* Lokakuun kuukausikokouksessa 6.10. Haavistossa keskusteltiin kyläkerhon tulevasta toiminnasta. 
Kyläkerholla on edessään taas uudistumisen hetki; mittavat vastuulliset EU-hankkeet ovat nyt päättyneet ja 
kyläsihteeritoiminta on siirtynyt Tredea Oy:n vetämäksi. Mitä me haluamme toiminnalta ensi vuonna ja 
tulevaisuudessa? Lokakuun kokouksessa keskusteltiin kuukausikokousten roolin vahvistamisesta, kylän 
toiminnan suunnittelusta yhdessä urheiluseuran kanssa, yhteisöllisyyden vahvistamisesta, lasten oman 
työryhmän perustamisesta jne. Päätettiin pitää erillinen toimintasuunnitelmapäivä, johon kutsutaan myös 
urheiluseura mukaan. Jotta suunnittelupäivän anti voidaan hyödyntää, päätettiin hyväksyä kyläkerhon 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 poikkeuksellisesti vasta joulukuun kokouksessa. 
 

Rämsöön kylän toimintasuunnittelu –päivä lauantaina 13.11. kello 10 
Hukianhovissa 
Aloitetaan aamukahvilla, jonka jälkeen paneudutaan toimintasuunnitteluun ja ideointiin. 
Syödään lounas (kinkkukiusaus ja salaattipöytä) ja jatketaan valmistelua. Päivän aikataulu ja 
tarkempi sisältö sovitaan marraskuun kokouksessa. I lmoittautumiset (myös 
erityisruokavaliot) vi imeistään 8.11. p. 040 800 7331 tai ramsoo@ramsoo.fi. 
Molempien yhdistysten jäsenet ja kaikki muutkin kyläläiset ovat tervetulleita 
keskustelemaan Rämsöön kylän toiminnan tulevaisuudesta! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________loisen iltapäivän eli Rämsöön varttuneen väen retki 
Rudolfin keitaalle maanantaina 1.11. Aluksi poiketaan Heinon leipomoon, vaikka 
aamukahville tai ostoksille, sitten tutustumaan Finnmirrorin myymälään ja lopuksi Roismalaan 
Rudolfin keitaalle. Arvelan Bussi on entisen Laakson kaupan kohdalla kello 9.00, jonka jälkeen 
matkalta kyytiin kohti Vammalaa. Ruokailu maksaa 10 euroa, kyläkerho tarjoaa lopun osan 
ruokailusta ja bussikyydin. (Kahvit maksaa jokainen itse). I lmoittaudu retkelle Eeva Viikari l le 
vi imeistään 27.10. puh. 03 3738 804. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Naisväen joulukorttien askartelupäivä su 7.11. kello 
15 Kylävintil lä. 
Tarjolla on askartelumateriaalia korttien väsäämiseen ja omiakin tarvikkeita (sakset, kynät jne.) 
kannattaa tuoda mukanaan. Tule hakemaan ja antamaan ideoita! Askartelun lomassa nautitaan 
glögiä, nyyttikestiperiaatteella sopii tuoda naposteltavaa. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Rämsöön kylän monenlaista harrastustoimintaa mm.: 
Rämsöön äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai, vuorotellen kodeissa ja ryhmiksellä. 
ma 1.11. ryhmiksellä kello 9 – 11 ja 15.11. Anu Peltoniemil lä kello 10 alkaen 
(Rämsööntie 1561) 
Naperojumppa ti istaisin kello 17.30 – 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anne Paananen) 
Naisten jumppa ti istaisin kello 18.30 – 19.30 ryhmiksellä (vetäjänä Kati Vaahtolammi) 
Lasten peli- i l lat ti istaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. (Markku Oll inpoika p. 0400 236 
813) 
Seurakunnan kerho keskiviikkoisin kello 9.00 – 11.00 ryhmiksellä (noin 4-6 -vuotiai l le) 
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon Reijon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 
20.00 
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00. (Riina Markkola) 



Salsa/zumbatunnit joka toinen lauantai kello 18.00 – 19.00 seurantalolla (18.12.asti) (Salsa 
Pasion) 
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla. (LVU) 
Lisäksi virkkaus ja ryijy – kurssi joka toinen lauantai talolla (27.11. asti) VÄKEÄ LISÄÄ 
KAIVATAAN! (Kysy Lempäälä opistosta). Sekä omatoiminen sukututkimuspiir i, jossa kylän 
historiaa tutkitaan talo talolta. 


