
 
TIEDOTE 3/2018 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi.  
Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS keskiviikkona 7.3. klo 18.30 Ahtialan päiväkodilla. 
Tervetuloa! Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoina 4.4., 2.5. ja 6.6.2018 klo 18.30. Kokouspaikka ilmoitetaan 
kylätiedotteessa.    
__________________________________________________________________________________________ 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle 
väelle Ahtialan päiväkodilla jatkuvat keskiviikkoisin klo 14-
17. Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: 
Jenni Mäkelä, 045-2136222, 

konkkaronkka(at)ramsoo.fi 

 
Rämsöön Urheilijat ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Seurantalolla keskiviikkona 
14.3.2018 klo 18.00. Tervetuloa! 

RETKI Ellivuoreen 18.3. laskettelun ja pulkkailun merkeissä. Omat kyydit. Lisätiedot Anneli p. 040 5966419 Järj. 
RU 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA   

- nuorten peli-ilta pe 23.2 klo 19, lasten pelit la 24.2.klo 14  
- LAUTApeli-ilta to 1.3 
- Nerf sota  su 1.4 
- retki Tampereelle  la 21.4  
- yö seurantalolla la 19.5. 

Suunnitelmiin voi tulla vielä muutoksia. Lisätietoja Kati p. 0400 820448. Järj. RKK 
 

Kesäteatterin ALADDIN JA TAIKALAMPPU –näytelmän seuraava kokoontuminen Kylävintillä sunnuntaina 18.3. 
klo 17.00. Lisätiedot Mari puh. 040 8246 164 (iltaisin). Järj. Rämsöön kesäteatteri/RKK ja Vammalan teatteri. 
__________________________________________________________________________________________ 
KESÄTÖITÄ TARJOLLA! 
Rämsöön KESÄKAHVILA on jälleen auki kesä- ja heinäkuulla sekä mahdollisesti elokuulla. Tarkempi aloitus- ja 
lopetusaika päätetään myöhemmin.  
Otamme töihin NUORIA 14 – 18 vuotiaita ”Tutustu työelämään ja tienaa" -periaatteella. 
Työhön kuuluvat: myyntityö kahviossa, teatterilippujen varausten vastaanotto, siivous (ikkunoiden-, kaappien- 
ja vessojenpesu) terassin puhtaanapito, uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon toimintaa 
edistävät työt. Hakijalta edellytämme hyvää kylän ja kylän tapahtumien tuntemusta, sekä hygieniapassia. 
 
Haemme väh. 18-vuotta täyttänyttä VASTUUHENKILÖÄ Kesäkahvioon .  
Edellytämme hakijalta hyvää yhteistyökykyä, kylän- ja kesäkahvion toiminnan tuntemusta. Henkilöllä pitää 
olla ajokortti ja auto käytettävissä. 
 
Hakemukset sekä kahvilaan että vastuuhenkilön tehtävään 30.4.18 mennessä sähköpostina Anja Haliseva 
anjahky@kotiportti.fi tai arja.ollinpoika@elisanet.fi. Tiedustelut Arja 040 7195262 Anja 0400 769202. RKK 
________________________________________________________________________________________ 
Tulossa taas WAPPUBRUNSSI Vapunpäivänä Seurantalolla. 
Mikäli haluat osallistua talkoisiin, ilmoittautuminen 18.3. mennessä Annelille p. 040 5966419 tai 
(anneli.haliseva@kolumbus.fi). Kulut hyvitetään kuittia vastaan. Ilmoittautuminen itse Wappubrunssille 
tulossa myöhemmin. Järj.RU 
          KÄÄNNÄ! 
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Asiointikyyti ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara-Rämsööntie-Vattulantie-Latomaantie-n. klo 9.30 Narvassa 
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45. 
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736). 
 
Rämsöön kylän harrastuksia 
Iloinen Konkkaronkka kokoontuu päiväkodilla keskiviikkoisin 14.00-17.00 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.30–19.30, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343) 
Pienten lasten 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 ja RU / Jenni Antila) 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Äiti-lapsi-piiri kokoontuu päiväkodilla kaksi kertaa kuussa 
 

 
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  
ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh.0408246164. 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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