
 
TIEDOTE 2. / 2013.   Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi 

Rämsöön kylä löytyy myös Facebookista; Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 6.3. kello 18.30 alkaen Louhella. 
Osoite on Härkäläntie 65. Kokous on VUOSIKOKOUS eli käsitellään sääntömääräiset 
asiat; vuoden 2012 tilit ja toimintakertomus sekä lisäksi muita ajankohtaisia asioita. 
Tervetuloa!               Seuraavat kuukausikokouspäivät ovat: 3.4., 8.5. ja 5.6.2013. 
 

 

Talviajo liukuesteettömille mopoille ja moottoripyörille lauantaina 2.3.2013 
kello 12.00 alkaen Alhon teknolokia-keskuksessa (osoite Kallionmaantie 3-7). 
Ilmoittautuminen alkaa kello 10.00. Luokat ovat: alle 15-vuotiaat, vakiomopot, viritetyt 
mopot, moottoripyörät ja sivuvaunut. Osanottomaksu 10 euroa (alle 15-v. ei maksua). 
Voittajille on luvassa pokaalit. Puffetti! Tiedustelut järjestäjiltä: puh. 040 504 7754 
 

 

PRINSESSA RUUSUNEN -näytelmän kokoontuminen la 9.3. kello 13 Kylävintillä. 
Vielä mahtuu mukaan näytelmää tekemään. Tiedustelut Mari 040 8246164. 
 

 

Rämsöön Urheilijat ry 
RU:n mestaruushiihtokilpailut 10.3.klo 10.00. Kisapaikkana on Ollinpoikien piha. 
 

16.3.2013 Retki Ellivuoreen pulkkailemaan, laskettelemaan ja hiihtämään. Tavataan 
kymmeneltä lipunmyynnillä ja myöhemminkin voi liittyä mukaan. Ruokailumahdollisuus on 
hotellilla (Lounas noutopöydästä lauantaisin 15€ klo 12–15). Ilmoittautuminen ruokailuun 
Merville viimeistään 9.3. mahdollisen ryhmäalennuksen vuoksi. Omat kyydit retkelle. 
 

RU:n Kevätkokous 22.3.2013 klo 18.30 Seurantalolla 
 

 

Lapsi/nuorisotoiminta 
Rämsöön lasten ja nuorten tapaaminen Katilla torstaina 14.3. kello 18.30 – 19.30. 
La 6.4. bussiretki Tampereelle (Megazone, HopLop, leffa tms.) Uimahalliretki siirtyy. 
 

 

Rämsöön kylän säännöllistä toimintaa 
Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla ja joka toinen viikko 
kodeissa (eri päivinä). Ota yhteyttä piirin tiimoilta Anu Peltoniemeen puh. 040 747 8002. 
Nyt uutena toimintana on myös kerran kuussa iltaäitipiiri. 
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi) 
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla (vetäjänä Ollinpojat) 
Naperosähly maanantaisin Seurantalolla klo 18.00 – 19.00 (vetäjänä Anneli Haliseva) 
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00 Reijo Alhon verstaalla 
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola) 
Aikuinen-lapsi tanssia joka toinen torstai päiväkodilla kello 18.15 – 19.00 (Anu Peltoniemi) 
Pirkan opiston lankatöitä -kurssi joka toinen lauantai Seurantalon kylävintillä (Räty-Haliseva) 
Hiihtolenkit sunnuntaisin klo 10.00, lähtö teatterinrannasta, autot päiväkodin pihaan 
 

 

Rämsöön Seurantaloa voi vuokrata juhlakäyttöön tai ihan muuten vaan. Vuokrahinnat: koko 
talo alkaen 200€ /vrk tai 300€ /vkl., seuran jäsenille hinnat alkaen 150€ /vrk tai 225€ /vkl. 
Pienempääkin osaa talosta voi vuokrata, alkaen 30€ /vrk. Hintoihin tulee talvella 
lämmityslisä. Tiedustelut Mervi Peltoniemi puh. 045 8497522. 
 

 

Kaunis kiitos rämsööläiset ystäväni! Teitte juhlistani upeat ja ikimuistoiset! On ilo ja kunnia mennä 
luovuttamaan huikeat 4400 euroa TAYSin Sairaalaklovneille! Superhyperpaljon kiitoksia toivottaa Kati 
 

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. Tiedot ilmoitetaan 
sihteerille: ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote tehdään ja jaetaan TALKOILLA. Tiedotteen saat s-postilla ilmoittamalla osoitteesi. 


