
 
TIEDOTE 9/2016  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

ILOINEN KONKKARONKKA –tapaaminen päiväkodilla keskiviikkona 26.10. klo 14-17. Paikalla myös 
Konkkaronkan hanketyöntekijäksi valittu Jenni Mäkelä. 
 

 

Lasten ja nuorten NERF-HALLOWEEN-KEKRIKEKKERIT lauantaina 5.11. Tarkempi ohjelma ja 
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin FB:ssä Rämppäläiset-ryhmässä. 
 

 

Etsinnässä Rämsöön parhaat LUONTOKOHTEET ja MAISEMAPAIKAT! 
 

Rämsöön kylä on mukana ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallinnoimassa Maisemahelmiä –hankkeessa. 
Tavoitteena on tuoda kylän luontoa ja maisemaa esiin uudella tavalla eli mobiilireitin muodossa. Tule 
siis mukaan työpajaan merkkaamaan omat mielipaikkasi kartalle, kokoamme myös paikkoihin 
liittyvää historiaa ja tarinoita. Kokoonnumme sunnuntaina 6.11. klo 16.00 Seurantalolla. Illan aikana 
esittelemme hankkeen ja sovimme yhteisistä jatkotoimenpiteistä. Tervetuloa! Kahvitarjoilu. 
 

Lisätietoja: Riikka Söyrinki, p. 040 7447231 tai riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n SYYSKOKOUS keskiviikkona 9.11. klo 18.30. Ahtialan päiväkodilla. 

Asialistalla sääntömääräiset asiat, mm. toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat 
vuodelle 2017. Seuraava kokouspäivä 7.12. 
  

 

TERTTUKERHO kokoontuu Kylävintillä keskiviikkona 16.11. klo 18.00. Kahvitellaan ja tehdään 
kylän pikkujoulukuuseen joulukoristeita jämälangoista ja talouspaperirullien hylsyistä. 
Tervetuloa uudet ja vanhat Tertut! 
 

 

Rämsöön kylän PIKKUJOULUT Seurantalolla lauantaina 3.12. Koristelutalkoot perjantai-iltana 2.12. 

ja siivoustalkoot sunnuntaina 4.12.  
 

 

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

 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara  Rämsööntie  Vattulantie  Latomaantie  n. 9.30 Narvassa 
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45. 
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736). 
 

 

Iloisen pojan KAUPPA-AUTO Rämsöössä parillisten viikkojen keskiviikkoina (2.11., 16.11., 30.11. jne.) 
Velhon kaivolla klo 16.00 ja ”vanhalla kaupalla" klo 16.30. www.iloisenpojanlahiruoka.fi. 
 

  

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Terttukerho kokoontuu kerran kuussa 
Iloinen Konkkaronkka kokoontuu keskiviikkoisin 14.00-17.00 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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