
 
TIEDOTE 11/2019 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi ja FB:ssä Rämsööläiset –ryhmässä. 
Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä  
 

 

KYLÄKOKOUS keskiviikkona 4.12. klo 18.30 Kylävintillä Seurantalolla.  
Esillä ajankohtaiset asiat mm. Ahtialan päiväkodin tilanne ja kuvavalinnat Triplaan (ks. alta).  
Vuoden 2020 ensimmäinen kokous on ke 8.1. klo 18.30, paikka ilmoitetaan Rämsööläiset fb-ryhmässä. 

Tervetuloa! Järj. RKK  
____________________________________________________________________________________ 

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. Järj. RKK 

 
 

Perinteiset PIKKUJOULUT Seurantalolla la 30.11. klo 18 alkaen.  Illan aikana mm. mukavaa ohjelmaa, 

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

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

Koristelutalkoot to 28.11. klo 18 alkaen ja siivoustalkoot su 1.12. klo 18. Järj. RU ja RKK 

Rämsöön Urheilijat ry:n SYYSKOKOUS ke 11.12. klo 18 Seurantalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! 
________________________________________________________________________________________ 
Kaikille avoin Ahtialan päiväkodin JOULUJUHLA ti 17.12.2019 klo 17.30. Tervetuloa! 
Lämmin kiitos kaikille Ahtialan päiväkodin ravintolapäivään osallistuneille! Teitte mahdolliseksi retkemme 
Mukamas – teatterin joulunäytelmää (Joulu On Jo Ovella) katsomaan. 
________________________________________________________________________________________  
LYHTYPOLKU pe 20.12. klo 18 Teatterirannassa. RU tarjoaa glögiä. Omat lyhdyt ja makkarat mukaan.  

Järj. RU ja RKK 

 
Rämsöön kylä on saanut ilahduttavan huomionosoituksen!  
Tammikuussa 2020 ovensa Helsingin Pasilassa avaava Sokos Hotel Tripla vaalii paikallisuutta ja yhdessä 
tekemisen riemua tuomalla esiin suomalaista kyläperinnettä ja – henkeä. Sokos Hotel Tripla haluaa tuoda kyliä 
esiin mm. nimeämällä tilojaan niiden mukaan. Rämsöö on yksi 12:sta mukaan kutsutusta kylästä ja tulemme 
löytämään Sokos Hotel Triplasta Rämsöö – nimisen kokoushuoneen.  
Kokoushuoneen nimeäminen kylämme mukaan on hieno kunnianosoitus vahvalle yhteishengellemme, jonka 
yksi merkittävä tekijä on kuukausittainen kaikille avoin kyläkokous. Kyläkokouksissa on jo yli 40 vuoden ajan 
yhdessä päätetty kylän monista tunnetuista tapahtumista ja lukuisista talkoista, ja sitouduttu yhteisiin 
päämääriin. 
 
Jos sinulta löytyy kokoushuoneen seinälle soveltuvia, talkoohengestä kertovia valokuvia (kokovaade 5-7 
megaa), niin lähetä sähköpostilla osoitteeseen ramsoo@ramsoo.fi 4.12. klo 12 mennessä! 
________________________________________________________________________________________ 
Lahjavinkki Jouluun: uniikit Rämsöö – logolla varustetut HEIJASTINLIIVIT! Aikuisten ja lasten kokoja! 
Hinta 8e/kpl. Tiedustelut Anja p. 0400 769 202.  

 
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 käänteisessä järjestyksessä, lähtö Narvasta klo 10.45. Liikennöitsijä Hämeen laatukuljetus p. 044 9117459. 

 
HARRASTUSTOIMINTAA omalla kylällä: 
SPINNING Ahtialan päiväkodilla, tarkemmat ajat 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. 
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