
 
TIEDOTE 9. /2014  Rämsöön kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi. 
 

 

Iloisen pojan kauppa-auto jatkaa kulkuaan samaan tahtiin Rämsöössä, eli parittomien 
viikkojen keskiviikkoina (24.9., 8.10., 22.10., jne.) "vanhalla kaupalla" kello 11:00 
ja uutena pysäkkinä on Velhon kaivo klo 11:45 (Rudangonmaassa). 
 

 

Katosrakenne-hankkeen työryhmän kokous ke 24.9. kello 18.00 Kylävintillä. 
Tutustutaan kesäteatterin katsomokatoksen suunnitelmaehdotuksiin. 
 

 

Kimmo Pohjosen 50-vuotisjuhlakonserttiin perjantaina 26.9. Tampere-taloon mennään 
Arvelan linja-autolla. Aikataulu: Vattulantie kello 17.45 ja siitä eteenpäin Rämsööntien 
varresta tiehaarasta/ pysäkiltä poimien Härkäläntietä Tampereelle. Kyläkerho järjestää 
bussikuljetuksen, jonka omavastuu 5 € kerätään bussissa. Pääsyliput jaetaan bussissa.  
Esityksessä mukana ovat Rämsöön moottorimestarit koneineen (televisiointi).  
 

 

JASKAN LENKKI jo 35 kertaa. 
Sunnuntaina 29.8.2014 juostaan, hölkätään tai kävellään taas Jaskan lenkki klo 9.00 
alkaen Seurantalolta. Lenkin pituus on 12 km ja matkalla on yksi juomapiste. Lapsille on 
pikkulenkki (Välimäen lenkki). Lenkin jälkeen seurantalolla tarjolla lenkkievästä, 
mahdollisuus ostaa arpoja ja sauna lämpimänä. Lenkkimaksu on vapaaehtoinen.  
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous ke 1.10 kello 18.30 Kylävintillä 
Kokousasiat: kesäteatterin katoshankkeen esittely, MMF:n palaute, päiväkotiasiaa 
(tilannekatsaus ja sovitaan valmistelusta 22.10 kuulemistilaisuutta varten) sekä muut 
ajankohtaiset asiat.  
 

 

Syyskauden päättäjäiset Rämsöön Seurantalolla 4.10. klo 20 alkaen. Tervetuloa! 
 

 

Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu päiväkodilla maanantaina 6.10. kello 9.00. 
Seuraava kotipiiri on Mervi Peltoniemellä pe 24.10 kello 10. (Mervi puh. 040 7489 566) 
 

 

Pyöräretki Peurakodalle tehdään lauantaina 11.10 kello 14. Lähtö Rämsöö Seurantalon 
pihasta (jos sää sallii). RU tarjoaa mehua. Muuten kannattaa ottaa omat eväät mukaan. 
 

 

Iloista iltapäivää vietetään seuraavan kerran Helvi Niemellä 14.10 kello 13.00–15.00, 
osoite on Parkkarintie 6 as 1, Narva. 
 

 

Lasten ja nuorten syksyn toimintaa:  
17.10 peli-ilta Seurantalolla, 8.11 retki Ikaalisten kylpylään  
22.11 retki Sorin Joulusirkukseen kello 16.00 (päiväkoti ja äitipiiri samalle retkelle). 
Näistä tulee lisätietoa lähempänä tapahtumia. 
 

 

Kunnan koolle kutsuma keskustelutilaisuus päiväkodin tulevaisuudesta pidetään tällä 
tietoa keskiviikkona 22.10.2014 klo 18.30 alkaen päiväkodilla. Varatkaapa kalenteriin! 
 

 

Rämsöön naisten hemmotteluiltaa vietetään Seuratalolla lauantaina 25.10 no 
Alustavaa tietoa: Pikkujoulut 29.11. Seurantalolla ja lyhtypolku torstaina 18.12. 
 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Aikataulu: kello 8.40 Härkäläntie/ Rämsööntie, 8.55 Metsä-Mäkeläntie tiehaara, 9.00 
Taipaleentie/Rämsööntie, 9.15 Suonojärventie/Latomaantie ja noin 9.30 Narvassa. Kyyti takaisin 
noin kello 10.45 samaa reittiä eli noin 11.35 Metsä-Mäkeläntiellä. (Taksi p. 0400 807736) 
 



 

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko päiväkodilla tai kodeissa 
Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuussa 
Pienten sähly maanantaisin kello 18.15 – 19.15 Seurantalolla (RU / Anneli p. 040 5966 419) 
Naisten jumppa tiistaisin 18.30–19.30 päiväkodilla (Pirkan opisto / Kati Vaahtolammi) 
Koululaisten iltapäiväkerho keskiviikkoisin päiväkodilla klo 13.00 – 17.00 (kyläosuuskunta) 
Äijäkerho keskiviikkoisin Reijon pajalla kello 18.00 – 20.00 (Reijo puh. 0400 780 623) 
Isompien lasten sähly keskiviikkoisin kello 18.30 Seurantalolla (RU / vetäjänä Akseli Qwick) 
4-H kokkikerho koululaisille torstaisin seurantalon keittiössä kello 16.30–18.00 
Lankatöitä joka toinen LA klo 10.00–13.15 Kylävintillä (Pirkan Opisto / Ulpu R-H.) 
SPINNING-tunnit ovat syksyllä pääsääntöisesti torstaisin ja lauantaisin. 
Lisätiedot facebook/Rämsöön spinning ja Elina S. 040 774 2140. 
 

 

Kuvia ja musiikkia Tuhkimo-näytelmästä ja kuvia myös Moottorimusiikista löytyy kylän 
kotisivuilta www.ramsoo.fi. Festivaalin konserttien tallennetta voivat talkoolaiset tilata 
omakustannushintaan Marjukalta (DVD-levy, kansi ja kopiointikulu) p. 040 7036208. 
 

 

Kulttuurituottaja, kylän kulttuurin juuret ja siivet -hanke (Leader 19391)päättyy 31.10. 
ja samalla loppuu myös osa-aikainen työpestini. Rämsöön kylän kaksi muuta hanketta, 
rantaremontti (Ranta ja kesäteatteri 2012–13, 16987) ja katsomon suunnitteluhanke 
(Katosrakenne 21918) saatetaan päätökseen samalla päivämäärällä.  
Kiitän kaikkia kyläläisiä tästä hankeajasta. Terveisin Marjukka 
 

Moottorimusiikin	  festivaalin	  hienoista	  esityksistä	  tässä	  pari	  kuvaa.	  Kiitokset	  vielä	  
lapsille,	  nuorille	  ja	  naisille	  sekä	  kaikille	  talkoolaisille	  ja	  heistä	  erityisesti	  
moottorimestareille!	  
	  

 

  
 

 

Rämsöön kylätiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa 
ilmaiseksi. 
Ilmoita asiat ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208 Marjukalle, joka kokoaa 
tiedotteen. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin 
postilaatikkoihin. Kylätiedotteen saa myös sähköpostilla ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa 
em. kyläkerhon osoitteeseen.  
Julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry. 


