
 
 

TIEDOTE 10 /2013 Rämsöön kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi. 
            
 

Rämsöön kylän kotisivut netissä on päivitetty. Kotisivuilta löytyy laajasti tietoa 
kylästä. Kiitosta on tullut kovasti mm. kylän vanhoista valokuvista. Kotisivuilta on 
useita linkkejä muualle, kuten Rämsöön kyläsivuille Vesilahden kunnan alla ja 
Facebookiin. Käypä katsomassa. Jutut kylästä ovat aina toivottuja kotisivuille! 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n SYYSKOKOUS pidetään ke 6.11. kello 18.30 
alkaen Ahtialan päiväkodilla. Sääntöjen mukaiset syyskokousasiat: 
toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat vuodelle 2014  
sekä muut syyskokouksen asiat.  Tervetuloa!  Rkk:n Johtokunta 
 

 

Rämsöön äitilapsipiiri kokoontuu maanantaina 4.11 klo 9:00. päiväkodilla. 
 

Äiti-lapsipiiri järjestää Utun tallin retken pe 8.11 klo 10:00 alkaen. 
Tapaaminen klo 10:00 Utun tallilla ja mukaan omat eväät. Hinta retkelle on 
5-7 €/ henkilö riippuen ryhmän koosta. Ilmoittautuminen retkelle 1.11 
mennessä Mari Tavernelle puh. 040 5184 726 tai maritaverne@gmail.com. 
 

 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ vietetään Kaarina Louhella tiistaina 12.11. kello 13.00 
alkaen. Kaarinan puh. 040 824 7414. 
 

 

Rämsöön lasten ja nuorten bussiretki Tampereelle la 16.11! Lähtö on klo 10.30 
Ahtialan päiväkodin pihasta. Kyläkerho maksaa Rämsöön lapsille ja nuorille (alle 
18-v) bussimatkan. Aikuiset maksavat itse matkasta 10 euroa. Kotimatkalle, 
suuntana Rämsöö, lähdetään Tampereelta klo 15.00. Ilmoittaudu Katille 
tekstiviestillä 0400- 820 448 tai sähköpostilla kati.vaahtis@netti.fi su 10.11.2013 
mennessä. 
 
 

RAVINTOLAPÄIVÄ Ahtialan päiväkodilla sunnuntaina 17.11. kello 11-14 
Ravintolamme tarjoaa edullisesti laatikko- ja keittoruokaa sekä kahvia ja 
leivonnaisia. Ilmoittautuminen ennakkoon on toivottavaa ja etenkin ruokavaliot. 
Ilmoitathan 12.11.13 mennessä päiväkodille puh/txt 050 3895 269 tai 
ahtialanryhmis@vesilahti.fi tai Elina Silvanille elina.vitikka@uta.fi tai 040 7742140. 
Järjestävät Ahtialan päiväkoti ja Rämsöön äiti-lapsipiiri. 
Tervetuloa syömään koko perheen voimin! 
 

 

Rämsöön kylän perinteiset pikkujoulut vietetään la 23.11. alkaen kello 
18.00 Seurantalolla. Ohjelma on perinteisen jouluinen, puuroa, kahvia, 
arvontaa ja Joulupukki (nimellä varustetut paketit pukinkonttiin). 
Rämsöön kyläkerho ja Urheilijat 

 

(Koristelutalkoot pe 22.11. klo 18.30 ja siivoustalkoot su 24.11. klo 17.00) 
 

 



Rämsöön Urheilijat ry:n SYYSkokous ma 16.12. kello 18.00 
Seurantalolla. Sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio 
ja henkilövalinnat vuodelle 2014 sekä muut syyskokouksen asiat. 
Tervetuloa!  RU:n johtokunta. 
 

 

Perinteinen lyhtypolku torstaina 19.12. Lähtö Seurantalolta klo 18.30. 
Omat lyhdyt mukaan. Glögitarjoilu ja makkaranpaistomahdollisuus 
(makkarat voi ostaa myös paikanpäältä). 
 

 

TULOSSA ON RÄMSÖÖN KYLÄSUUNNITTELUPÄIVÄ. Kyläkerhon ja urheiluseuran yhteinen 
toiminnan suunnittelupäivä pidetään tammikuussa joku lauantai. Aika ja paikka myöhem. 
 

 

RÄMSÖÖN KYLÄN SÄÄNNÖLLISTÄ HARRASTUSTOIMINTAA: 
 

Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa. 
• Naperosähly maanantaisin Seurantalolla klo 18.15 – 19.15 

(vetäjä Anneli H. 040 5966419) 
• Naperojumppa tiistaisin klo 17.30 – 18.15 päiväkodissa 

(vetäjä Anu Peltoniemi) 
• Naisten jumppa tiistaisin klo 18.30 – 19.30 päiväkodissa 

(vetäjä Kati Vaahtolammi) 
• Lasten ja nuorten salibandy keskiviikkoisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla. 

Ohjaajina toimivat Sini Rajala ja Jussi Leskenmaa. 
• Äijäkerho vanhojen koneitten parissa keskiviikkona kello 18.00 – 20.00 

Alhon Reijon verstaalla 
• 4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.30 – 17.00  

(Riina Markkola) 
• Pirkan opiston lankatöitä -kurssi joka toinen lauantai Kylävintillä  

(Ulpu Räty-Haliseva / Pirkan Opisto) 
SPINNING -tunnit keskiviikkoisin ja lauantaisin 5 € / kerta 
Lisätiedot Elina Silvan / 040 7742140 / elina.vitikka@uta.fi 

 

 

Rämsöön kyläkyselyyn vastanneiden enemmistö oli kiinnostunut jonkinlaisesta 
hankintarenkaasta. Jos kiinnostutte ja liitytte Sastamalan ruokapiiriin (alla) tehdään siitä 
sähköpostirinki esim. tavaroiden vuorotellen hakemista varten. ilmoita ramsoo@ramsoo.fi. 
 

Sastamalan ruokapiiri. LÄHI- JA LUOMURUOKAA: Sastamalassa toimii Ruokapiiri, joka välittää tuoretta, 
terveellistä ja puhdasta ruokaa, läheltä ja/tai luomuna, ilman ylimääräisiä välikäsiä. Ruokapiiriin voi liittyä kuka 
tahansa: liittyminen ei maksa mitään eikä velvoita ostamaan. Liittyminen tapahtuu lähettämällä yhteystietonsa (nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sähköpostilla sastamalanruokapiiri@gmail.com. Ruokapiirin jäsenille lähetetään 
kerran kuukaudessa tiedote saatavilla olevista tuotteista sähköpostilla. Tuotteet tilataan sähköpostilla viimeistään 
jakelupäivää edeltävänä maanantaina ja tuotteet maksetaan käteisellä tuotteita noudettaessa. Jakelupaikkana 
ruokapiiri saa käyttää Vammalan Ammattikoulun Ravintola Wareliusta, Vexve Areenalla(osoite Ratakatu 37). 
Seuraavat jakelupäivät ovat: to 31.10., to 28.11. ja to 19.12., kello 17:00–17:30. Sastamalan ruokapiirin nettisivut 
löytyvät osoitteesta http://sastamalanruokapiiri.wordpress.com/ ja Facebookista piiri löytyy: Sastamalan Ruokapiiri. 
Ruokapiiristä voi kysyä lisätietoja Päivi Koskiselta paivi.e.koskinen@gmail.com 
 

 

Kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää palautetta. 
Tiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi ja se tavoittaa 
kaikki ne, joilla on postilaatikko. Palvellakseen vieläkin paremmin, asiat kannattaa ilmoittaa ajoissa 
ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208. Kylätiedote tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän 



 
postilaatikkoihin. Kylätiedotteen saa sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa em. kyläkerhon 
osoitteeseen. JULKAISIJA on Rämsöön kyläkerho ry. 


