
 
TIEDOTE 8/2016  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

JASKAN LENKKI sunnuntaina 25.9. Lenkin pituus n. 12 km. Lapsille oma metsälenkki. Sauna lämpimänä 
perinteiseen tapaan, sekä kahvitarjoilu Seurantalolla lenkin päätteeksi. Vapaaehtoinen lenkkimaksu. 
Lähtö Seurantalolta (Halisevantie 22), kävelijät klo 9.00 ja juoksijat klo 10.00. 
Seurantalolla myynnissä myös Pirkanmaalla valmistettuja Jar-X –sukkia. 
 

 

LASTEN ja NUORTEN kokous sunnuntaina 25.9. klo 17.00 Katilla. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 5.10. klo 18.30. Anja Halisevalla ja Erkki 
Tarvaisella. Käsitellään Rämsöön kyläkerho ry:n muutostalousarvio vuodelle 2016. Muutostalousarvion 
syynä on Iloinen Konkkaronkka -hanke. Seuraavat kokouspäivät 9.11. ja 7.12. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry on saanut rahoituksen ILOINEN KONKKARONKKA -hankkeelle. Iloinen Konkkaronkka 
kokoaa kerran viikossa yhteisen iltapäivän viettoon ikäihmiset ja Ahtialan päiväkodin lapset. Tapaamisissa 
on tarjolla varttuneemmalle väelle päiväkahvit ja kuljetukset Rämsöön alueelta järjestetään tarpeen 
mukaan. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen työntekijä, joka järjestää tapaamiset yhteistyössä 
päiväkodin väen kanssa. 
 

 

Lokakuun ILOINEN ILTAPÄIVÄ vietetään seuraavan kerran Ahtialan päiväkodilla ILOINEN KONKKARONKKA –
tapaamisen merkeissä keskiviikkona 5.10. klo 14.00-16.00. 
 

 

TERTTUKERHO kokoontuu Kylävintillä keskiviikkona 12.10. klo 18.00. Nautitaan toistemme seurasta 
käsitöiden ja kahvittelun kera. Tervetuloa uudet ja vanhat Tertut! 
 

 

RU kiittää pihasaunan korjaustalkoissa mukana olleita! 
 

 

Teen hierontaa sovittaessa lauantaisin osoitteessa Rämsööntie 1190 (Mauri ja Päivi Halisevan luona). 
Soita ja varaa aikasi: 040 589 1336, Helena Haliseva / KOULUTETTU HIEROJA. 
 

 

Myydään kyläkerhon vanha RAIVAUSSAHA eniten tarjoavalle. Kunto sellainen, kuin oli 7.9.2016. Tarjoukset 
4.10. mennessä ramsoo@ramsoo.fi / 050 5353674 / Elina. 
 

 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Ks. aikataulu edellisestä tiedotteesta. 
 

 

Iloisen pojan KAUPPA-AUTO Rämsöössä parillisten viikkojen keskiviikkoina (5.10., 19.10. jne.) Velhon 
kaivolla klo 16.00 ja ”vanhalla kaupalla" klo 16.30. www.iloisenpojanlahiruoka.fi. 
 

 

LENNOT Pirkkalan lentokentältä helposti ja nopeasti, tutustu http://www.airrport.fi/. 
 

  

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Terttukerho kokoontuu kerran kuussa 
Iloinen Konkkaronkka kokoontuu keskiviikkoisin 14.00-16.00 päiväkodilla 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.00–19.00, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)  
Pienten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika) 
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / Akseli Qwick) 
Naisten jumppa päiväkodilla tiistaisin 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila) 
4H-kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin 16.30–18.00 (Riina Markkola) 
Tenavajumpat päiväkodilla torstaisin 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto/Jenni Antila) 
Lankatyöt joka toinen lauantai Kylävintillä 10.00-13.15 (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva) 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning 
 

 

 
 

Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki 
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään 
mennessä Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin 
postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi. 
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry. 
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