
 
TIEDOTE 9/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi ja FB:ssä Rämsööläiset –ryhmässä. 
Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 2.10 klo 18.30 Rantapaviljongilla.  
Esillä Ahtialan päiväkodin ja kiinteistön tulevaisuus sekä muut ajankohtaiset asiat. 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. 

 
 

 

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! Järj. RU 
 
PYÖRÄRETKI Peurakodalle la 12.10. Lähtö klo 12 seurantalolta. Osallistua saa myös autokyydillä, 
jos pyörämatka on liian pitkä. Omat eväät! Järj. RU 

 

Lasten ja nuorten toimintaryhmän puuhia: PELI-ILTA 28.9. ja Yön yli – retki 12.10. Seurantalolla. 
Lisätiedot Kati 0400820448. Järj, RKK 

 
Tervetuloa lasten HALLOWEEN JUHLIIN pe 1.11.2019 Seurantalolle. Teemana ajankohtainen 
AMAZON PALAA. 
Ohjelmassa mm. hurja kauhukäytävä, DJ SwampMonsterin disco ja karmeita herkkuja myyvä 
lastenkiska, joten varaa mukaan muutama euro. Ja totta kai paras puku palkitaan upealla palkinnolla. 
Ota yksi ystävä mukaan ja tulkaa säikkymään. Alle 10v juhlat klo 18-20 ja yli 10v juhlat klo 20-23. 
ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY. Ilmoittautumiset 20.10 mennessä: Tarja Kujanpää p. 044 3310844. 
Järj. RKK 
_________________________________________________________________________________ 
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 20. 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. 

 

 KÄÄNNÄ! 
 

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


 

 

Vielä voit ikuistaa nimesi Rämsöön Kesäteatterin uutteen 
katsomoon! 

Rämsöön kyläkerho ry teki rohkean investoinnin tulevaisuuteen ja rakennutti upean 
katsomokatoksen.  

Katoksen rakentamiseen saimme EU-rahoitusta vajaa puolet (Katsomokatos 2018, 
Leader 61105), mutta penkit rakennettiin kokonaan talkoilla ja nimikkopenkkien 
hankkineiden sekä lahjoittajien tuella. Nimikkopenkkejä myytiin 164 kpl kesään 
mennessä. Uuden katsomon Avajaisjuhlaa ja Rämsöön kyläkerho  ry:n 40 vuotisjuhlaa 
vietettiin 14.6.2019 kesäteatterilla upean katon alla. 

Nimikkopenkkimyyntiä jatketaan niin kauan, kun penkkejä riittää. 

Nimikkopenkin eli yhden istuinpaikan nimilaatan hinta on 100 euroa. Nimilaatan voit 
ostaa vaikka lahjaksi ja laattoja voit hankkia niin monta kuin haluat. Laattojen paikat 
katsomon penkeissä arvotaan, mutta ostaessasi useamman paikan, saat ne 
halutessasi vierekkäin. Nimilaatat kiinnitetään pysyvästi penkkien selkänojaan. 
Haluamasi nimilaatan saat kirjoittamalla maksun VIESTIIN haluamasi NIMEN (koko 
nimi tai sukunimi tai yritys) ja maksamalla 100 euroa / laatta Rämsöön kyläkerhon tilille: 
FI08 5660 0620 1328 78. Useamman nimen ilmoittaminen käy sähköpostilla 
ramsoo@ramsoo.fi. 

Tarvittaessa lisätietoja ramsoo@ramsoo.fi. 

Kiitoksella otetaan vastaan myös kaikenkokoiset lahjoitukset ! 

LÄMMIN KIITOS TUESTANNE! 

Rämsöön kesäteatteri / Rämsöön kyläkerho ry 

 

 


