
 
TIEDOTE 12/2018 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja 

Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n kuukausikokous keskiviikkona 12.12. klo 18.30 Kylävintillä. Esillä ajankohtaiset 
asiat. Tervetuloa!  Vuoden 2019 ensimmäinen kokous on ke 9.1. klo 18.30, paikka ilmoitetaan nettisivuilla ja 
fb:ssä.  
___________________________________________________________________________________________ 
Iloinen Konkkaronkka – tapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla keskiviikkoisin klo 14.00-17.00 

Tervetuloa mukaan!  Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, 

konkkaronkka(at)ramsoo.fi. Kysy tiedot joulutauosta Jenniltä! 

 

 

 

 
 

 

 

Rämsöön Kesäteatteri on saanut hienon tunnustuksen! 

Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset ja Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta palkitsivat 

Rämsöön kyläkerho ry/Rämsöön Kesäteatterin lasten teatteritaiteen edistämisestä ja lasten 

teatteriharrastamisen mahdollistamisesta Lampun Henki - palkinnolla. Palkinto luovutettiin 17.11.2018.  

Lämmin kiitos palkintoraadille!  

Erityisen lämmin kiitos pitkäaikaiselle kumppanillemme Vammalan Teatterille sekä kaikille tuotantoihimme 

vuosien aikana osallistuneille ja teatterin talkoolaisille!  Lisätietoja www.tampere.fi/ajankohtaista 

_____________________________________________________________________________________________ 
Vellamon Welhokoulu – näytelmän rekry sunnuntaina 25.11.2018 klo 17.00 Rämsöön Seurantalon 

Kylävintillä. Tervetuloa kaikki näytelmän tekemisestä kiinnostuneet!  

Lisätietoja Mari p. 040 82461614 (iltaisin). Järj. RKK/Kesäteatteri ja Vammalan teatteri 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Perinteistä Pikkujoulua vietetään lauantaina 1.12. klo 18 Seuratalolla. Illan aikana mm. lasten ja nuorten 

ohjelmaa, jouluisia yhteislauluja, arpajaiset, joulupuuro ja vieras Korvatunturilta (pukinkonttiin nimellä 

varustetut paketit). Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! Järj. RU ja RKK   
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vesilahden seurakunta järjestää Kauneimmat Joululaulut - tilaisuuden Ahtialan päiväkodilla su 9.12. klo 

16.00. Tervetuloa!  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous to 13.12. klo 18 Seurantalolla. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kaikille kyläläisille avoin Ahtialan päiväkodin perinteinen Joulujuhla ma 17.12. klo 17.30. Tervetuloa! 

Järj. Ahtialan päiväkoti ja RKK  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Tulossa Lyhtypolku vielä ennen Joulua. Seuraa Facebook/ru-rämsöön urheilijat. 

_____________________________________________________________________________________ 
Rämsööstä on kyselty myyntiin tontteja ja kiinteistöjä. Jos olet halukas myymään, otathan 
yhteyttä ramsoo@ramsoo.fi tai p. 040 8246164 (iltaisin).  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Tiesitkö, että Rämsöön maisemiin ja niihin liittyviin tarinoihin voit tutustua Rämsöön Maisemahelmien  
avulla? Lataa puhelimen sovelluskaupasta maksuton Citynomadi ja etsi sieltä Rämsöön maisemahelmiä. 
Sovellukseen on merkitty lähes 20 kohdetta kylänraitin varrelta ja vähän kauempaakin. Tervemenoa 
reippailemaan! 

_____________________________________________________________________________________ 
             

KÄÄNNÄ! 
 
 

http://www.ramsoo.fi/
mailto:ramsoo@ramsoo.fi


 
 

 
Katsomokatos-hankkeen etenee ja kohta on katos valmis! Hanke tarvitsee kuitenkin yhä tukeasi! 

Tukea voit kahdella tavalla: 

1) Ostamalla oman nimilaatan penkkiin 

Uuden katsomon yhden istuinpaikan nimilaatan hinta on 100 euroa. Penkkejä voi ostaa niin monta kuin 
haluaa. Nimilaattojen paikat katsomon penkeissä arvotaan. Ostaessasi useamman paikan, saat ne 
halutessasi vierekkäin. Nimilaatan ostaminen ei oikeuta istumaoikeutta ko. paikalle tai vapaalippuja. 
Nimikkopenkin eli nimilaatan saat ilmoittamalla toivomasi nimitekstin (henkilö tai yritys) kaavakkeeseen ja 
maksamalla 100 euroa Rämsöön kyläkerhon tilille FI83 4252 0010 0597 53. Laita maksun viestiksi 
Nimikkopenkki, niin osaamme yhdistää maksun ja nimilaatan. Kaavake löytyy netistä www.ramsoo.fi  ja 
tämän tiedotteen liitteenä. Katsomokatoksen avajaisiin keväällä 2019 kutsutaan kaikki nimilaatan 
ostaneet nauttimaan illasta omalla nimikkopaikallaan!   

2) Lahjoittamalla keräystilille haluamasi summan keräystilille FI36 4108 0010 5087 14.  

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Rämsöön Kyläkerho ry (y-tunnus 0666289-8), luvan myöntäjä: Sisä-Suomen Poliisilaitos. 

Luvan numero ja pvm: RA / 2018 / 527, 30.5.2018. Toimeenpanoaika: 1.6.2018 – 31.5.2019. Toimeenpanoalue: Pirkanmaa. 

SUURI KIITOS KAIKILLE JO HANKETTA TUKENEILLE!  Lisätietoja katosprojektista: www.ramsoo.fi, 

Facebook.com/Katsomokatos ja /Rämsöön kylä 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Harrastuksia omalla kylällä: 
Junior-sähly ma klo 18.30 – 19.30 Seurantalolla, vetäjänä Alisa Qwick. RU 
Sähly ke klo 18.30 – 19.30 Seurantalolla, vetäjänä Akseli Qwick. RU 
Naisten jumppa ti klo 18.30 – 19.30 Ahtialan päiväkodilla, ohjaajana Jenni Antila. Pirkan Opisto 
Pienten jumppa to klo 17.30  Ahtialan päiväkodilla, ohjaajana Jenni Antila. RU   
Spinnig-tunnit, seuraa Facebook/Rämsöön spinning. RU 
4H-kerho to klo 16.30 – 18 Seurantalolla, ohjaajana Riina Markkula. Järj. 4H  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 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. 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
         

    

Seuraava Kylätiedote ilmestyy tammikuussa 
2019. 

 

Hyvää  Joulunaikaa  kaikille!  
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