
 
TIEDOTE 9/2020 Kylätiedote on luettavissa Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.f ja FB:ssä 

Rämsööläiset –ryhmässä. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Rämsöön kyläkerho ry:n SYYSKOKOUS keskiviikona 4.11.2020 

 klo 18.30 Rämsöön ryhmiksellä. Esillä sääntömääräiset asiat 
 ( mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021) sekä 
 muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Rannan siivoustalkoot  7.11.20  alkaen klo 10.00. Omat haravat mukaan! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lasten ja nuorten Halloween-pippalot Teatteriranassa  la 31.10. klo 18.00 

 lisätiedot Kati p. 0400820448  järj. RKK. 
  
 Ennakkotieto: Koronatilanteen vuoksi perinteistä Pikkujoulua ei voida pitää 
 Seurantalolla. Sen sijaan pidetään yhteinen JOULUINEN HETKI. 
 TEATTERIRANNASSA  yhdistäen Lyhtypolun ja Ryhmiksen joulujuhlan 
 PERJANTAINA  4.12.  klo 18.00. Toive on, että osallistujat tuovat tullessaan Lyhtyjä. 
 Tarjoiluna kahvia, lämmintä glögiä ja pipareita. 
  Järj. RKK,  RU ja Rämsöön ryhmis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Iloinen Konkkaronkka jatkaa tapaamisiaan keskiviikkosin klo 14.00 Ryhmiksellä 
 tai seurantalolla riipuen kelistä. Aloitamme kummassakin paikasssa sisätiloissa kahvilla ja 
 kuulumisten vaihdolla. Lasten kanssa voimme olla yhdessä ainoastaan ryhmiksen pihalla 
 (viranomaispäätös tällä hetkellä) tai sitten olemme heihin yhteydessä tablettien avulla 
 seurantalolta. Paikka päätetään kunkin viikon maanantaina ja sovimme paikan  
 puhelinviesteillä, sekä informoimme Rämsöön ryhmistä. 
  Voit  tulla joka kerta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, oman tilanteesi mukaan. 

 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  HARRASTUSTOIMINTAA 
 
 Spinning Rämsöön ryhmiksellä, tarkemmat ajat facebook/rämsöön spinning. RU 
 Muokkausjumppa  tiistaisin 18.30-19.30. Rämsöön ryhmiksellä. Pirkan opisto. 
 Kahvakuula maanantaina 18.30  Seurantalolla  RU 
 4H alkaa torstainaisin klo  16.30-18.00  seurantalolla. Esikouluikäisistä ylöspäin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Asiointiliikenne    RÄMSÖÖ  torstaisin 

9.30 Rämsöö -Narva ( Rämsöö/Sastamala/th) 

10.50 Narva -Rämsöö  Liikennöitsijä Hämeen Laatukuljetus  050 4125578 
 Kunnan sivuilla tiedot: vesilahti.fi/asuminen ja ympäristö/joukkoliikenne. 

 

 Rämsöön seurantalon varaus/ vuokraustiedustelut  Kaarina Louhi p 040 8247414 
 sposti  kaarina.viitanen(et)kolumbus.fi 
 Tiloja voi varata joko koko talon tai esim. vinttiä tai keittiötä! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko.Tiedotteessa voivat kaikki 
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan  kuukauden ilmoitattavat asiat kuluvan kuukauden 
20. päivään mennessä ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 7195262 ( Arja ). Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA   kylän 
kaikkiin postilaatikoihin. 
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry 
 

 


