
TIEDOTE 2/2021 Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla 
www.ramsoo.fi ja FB:ssä Rämsööläiset –ryhmässä. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä

Rämsöön kyläkerho ry:n kevätkokous  pidetään Teamsin kautta 17.3.2021 klo 18.30. 
Ennakkoilmoittautumiset kyläkerhon sähköpostiin ramsoo@ramsoo.fi  maanantaina  8 .3. 
mennessä. Esillä sääntömääräiset asiat mm.toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2021

_____________________________________________________________________________
Rämsöön ryhmiksellä on vapaita hoitopaikkoja kaudelle 1.8.2021 – 31.7.2022.  Jos tarvitset 
hoitopaikkaa kauden aikana ota yhteys TAINA VITIKKA sposti taina.vitikka@gmail.com
tai puh. 045 2620300  31.3.2021 mennessä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koronan vuoksi Iloisen Konkkaronkan tapaamiset tauolla. Ilmoitellaan watsap ryhmässä ja 
puhelimella, kun voimme jälleen tavata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rämsöön urheilijat ry:n  kevätkokous seurantalon Kylävintillä 25.3.2021 klo 18.00 koronarajoitusten 
mukaan. Rajoitusten johdosta toivomme ennakkoilmoittautumista 21.3.2021 mennessä sähköpostilla
ramsoonurheilijat.ry@gmail.com tai tekstiviestinä puh. 040 5966419. Kokoukseen osallistujien 
suositellaan käyttämääm maskia.. Rämsöön urheilijat ry tarjoaa maskin. Esillä sääntömääräiset asiat.

Kesällä avataan jälleen teatterinäytösten yhteydessä  Käsityö- ja taidenäyttely.
Tuo työsi näyttelyyn! Lisätietoja Helena p. 045 8520188 tai Marjukka p. 040 0644117.

Nyt kuvaamaan! Kuvapankkia kootaan Vesilahdessa juuri nyt. Kyläkerho kokoaa
maisema- ja luontokuvia, jotka luovutetaan pientä korvausta vastaan kunnan käyttöön.
Lahjoita ja lähetä kuvasi: sposti marjukka.ramsoo@gmail.com, kokoan ja toimitan ne kerralla
kyläyhdistyksen nimissä kuntaan. Toive 6.3.2021 mennessä. Kuvat Vesilahdesta, eri vuodenai-
koja, ei ihmisiä, eikä esim. autoja. Ei tarvitse olla lehtikuvatasoa, kunhan on tarkkoja.
Voi olla lähivuosiltakin. Huom. lähetettyjen kuvien kaikki oikeudet siirtyvät kokonaan
kuntamme käyttöön. Ei mainita kuvaajaa eikä paikkaa. Kiitos!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asiointiliikenne  Rämsöön reitti
Torstaisin 9.30 Rämsöö – Narva ( Rämsöö / Sastamala th )

10.50  Narva – Rämsöö . Liikennöitsijä Hämeen Laatukuljetus p. 050 4125578
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARRASTUSTOIMINTAA omalla kylällä.
4h kokoontuu  torstaisin klo 16.30-18.00 seurantalolla.  Esikouluikäisistä ylöspäin.
Muokkausjumppa kurssinumero ( 8301634VK Rämsöö ) jatkuu etänä 2.3 alkaen.
Lisätiedot Pirkan opisto
Spinning jatkuu koronarajoitusten salliessa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 040 7195262 (Arja). Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan 
TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin. Kylätiedotteen virallinen on Rämsöön kyläkerho ry
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