
 
TIEDOTE 8/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi ja FB:ssä Rämsööläiset –ryhmässä. 
Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 4.9. klo 18.30 Rantapaviljongilla.  
Esillä AHTIALAN PÄIVÄKODIN JA KIINTEISTÖN TULEVAISUUS. Tervetuloa!  
____________________________________________________________________________________ 
 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle ja päiväkodin lapsille 
keskiviikkoisin Ahtialan päiväkodilla klo 14-17. Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: Jenni 
Mäkelä, p. 045 1958616. konkkaronkka(at)ramsoo.fi. 

 
 

 

RU:n SYYSKAUDEN OHJELMAA: 
 
40. JASKAN LENKKI su 29.9. Lähtö klo 9 Seurantalolta. Lenkin pituus noin 12 km.  Lapsille on oma 
lyhyempi metsälenkki. Lenkin päälle nautitaan kakkukahvit juhlavuoden kunniaksi! 
 
PYÖRÄRETKI Peurakodalle la 12.10. Lähtö klo 12 seurantalolta. Osallistua saa myös autokyydillä, jos 
pyörämatka on liian pitkä. Omat eväät!  
 
PERHELIIKUNTAA tiistaisin klo 17.30-18.15 vaihtuvin lajein ja liikuntapaikoin. Kaikki vauvasta 
vaariin tervetulleita! Seuraa tiedottelua facebookissa/rämsöönurheilijat.  
 

YRITTÄJIEN ILTAKAHVIT Rämsöön kesäteatterilla 3.9.2019 klo 19.00. Kaikki yrittäjät tervetulleita 
olitpahan yrittäjäyhdistyksen jäsen tai et, yrityksen sijaintipaikasta riippumatta, asuinpaikka 
Vesilahti. Erityisesti toivotaan lähialueen yrittäjiä paikalle. Tutustutaan toisiimme ja toistemme 
toimialoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Tervetuloa esittäytymään yrittäjyyden-, yhteisöllisyyden- 
ja kulttuurikylän yrittäjät. Paikalle kannustaa yrittäjä-Anja/Vesilahden Yrittäjät 

________________________________________________________________________________ 

ASIOINTILIIKENNE perjantaisin:  
Aikataulu: 9.00 Metsämäkelän tiehaara – 9.05 Rämsöön th -9.15 Suonola, Uittamon silta – 
Suonolantie – 9.20 Laakson vanha kauppa- 9.30 Narva. Paluu kääneteisessä järjestyksessä, lähtö 
Narvasta klo 10.45. Liikennöitsijä Hämeen laatukuljetus p. 044 9117459. 
 

 

HARRASTUSTOIMINTAA omalla kylällä: 
SPINNING jatkuu taas, tarkemmat tiedot facebook/rämsöönspinnig. RU 
KAHVAKUULA maanantaina klo 18.30 Seurantalolla. RU 
MUOKKAUSJUMPPA tiistaisin 1.10. alkaen klo 18.30 – 19.30 Ahtialan päiväkodilla. Pirkan opisto 
4H-KERHO torstaisin klo 16.30 – 18 esikouluikäisille ja vanhemmille Seurantalolla.  
PERHELIIKUNTA tiistaisin klo 17.30 – 18.15. Lajit ja paikat: seuraa ilmoittelua 
facebookissa/rämsöönurheilijat 
  

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 Marille, 
ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 040 8246164. 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. 

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