
 
 

TIEDOTE 8 / 2012 Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi 
 
33. Jaskan lenkki ja myös jo perinteeksi muodostunut lasten lenkki 30.9.2012 kello 9.00,  
lähtö on Seurantalolta. Lenkki patikoidaan, hölkätään, juostaan tai pyöräillään Rämsöön 
maisemissa. Reitin pituus on 12 km, mehupiste reitin varrella. Vapaaehtoinen osallistumismaksu. 
Rämsöön Urheilijoitten 80-vuotisen taipaleen kunniaksi soppalounas ja valokuvanäyttely.  
Tervetuloa kaikki joukolla reippailemaan omalla tyylillä! Järjestäjä Rämsöön Urheilijat ry 
 

 

Rämsöön Urheilijat täyttää vuoden lopulla 80 vuotta! Valokuvia seuran toiminnasta ja historiasta 
kaivataan edelleen. Ota yhteys pj. Mervi Peltoniemi, puh. 045 849 7522 (RU). 
 - Olethan maksanut RU:n jäsenmaksusi tänä vuonna? Sen voi suorittaa seuran tilille 551105-45015.  
 

 

Rämsöön kyläkerhon lokakuun kuukausikokous pidetään keskiviikkona 3.10 kello 18.30 alkaen  
Taina ja Matti Viikarilla. 
Kokouksen asioita ovat kylän ajankohtaiset asiat kuten teatterirantahanke, kesäteatteri 2013, 
virkistysretki, Moottorimusiikin festivaali 2014 jne. 
 

 

Rämsöön lasten ja nuorten TOIMINTAILTAPÄIVÄ su 14.10 kello 15.00 alkaen Seurantalolla. 
Teemabileet on la 20.10. Myöhemmin syksyllä on suunnitelmissa bussiretki Tampereelle.  
Kaikki mukaan! 
 

 

Miesten kokkauskurssi järjestetään Sastamala opiston piirinä Lantula -talolla syksyllä 6.10, 27.10 ja 17.11 
klo 10-14. Kysy lisätietoja Leena Virri-Hanhijärveltä tai sähköpostilla lantulatalo@gmail.com. 
 

 

Kylän oma virkistysretki tehdään makumatkan merkeissä su 18.11.12, noin kello 11 -18. 
Ohjelmassa Suojärven suklaatila (esittely, maistiaisia ja ostosmahdollisuus) sekä Kalakartano, jossa 
seisova pöytä (aikuiset 15 € ja lapset 6€) ja haluttaessa poikkeaminen Elovainion ostoskeskuksessa. 
Kyläkerho maksaa linja-autokyydin, ruokailut maksetaan itse. Ilmoittautumiset Anja Halisevalle ja  
Arja Ollinpojalle. Tarkempi retken aikataulu on seuraavassa kylätiedotteessa. 
 

 

Kotisivuille kaivataan yhä UUTISIA! Ilmoita Nallelle tai Marjukalle. Yrittäjät voivat ilmaiseksi ilmoittaa 
sivuilla yhteystietonsa. Ilmoita ari.karhu@nallegraf.fi tai ramsoo@ramsoo.fi. 
 

 

Rämsöön Kyläkerhon UUSI tilinumero on FI83 4252 0010 0597 53 ja Teatterin FI60 4252 0010 0597 79. 
 

Säännöllistä harrastustoimintaa kylässä: 
Seurakunnan kerho maanantaisin kello 9.00 – 10.30 Ahtialan päiväkodissa (noin 4-6 v) 
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kylän kodeissa ja päiväkodissa 
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi) 
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi) 
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Rämsöön Seurantalolla 
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00 
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola) 
Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU) 
 

HUOMIO: Kylätiedote tehdään pääsääntöisesti kuun lopussa, noin viikko ennen kyläkerhon kokousta, joka on aina 
kuukauden 1. keskiviikko (ellei ole joku syy siirtää). Ilmoittakaa tiedotteeseen tulevat asiat ajoissa Marjukalle. 
 
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208. 
Kylätiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset ja kyläläiset (yksityiset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Asioita kylätiedotteeseen 
voi ilmoittaa sihteeri Marjukalle: ramsoo@ramsoo.fi. Rämsöön kylätiedote tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän postilaatikoihin. 
Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi. 


