
 
TIEDOTE 3/2017  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan päiväkodilla 
klo 14.00–17.00. Tapaamiset alkavat kahvihetkellä aikuisten kesken, jonka jälkeen on mahdollista 
osallistua aktiviteetteihin lasten kanssa tai jäädä ystävien kanssa turisemaan. Maaliskuussa ohjelmassa 
mm. tarinoita ja laskiaispullia, naistenpäivän viettoa, rairuohon istutusta ja valokuvausta, leivontaa ja 
runoraati sekä taitelua ja kahvimassapatsaita. 
Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi 

  

 

 

 

 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n VUOSIKOKOUS keskiviikkona 8.3. klo 18.30 Ahtialan päiväkodilla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Seuraavat kokouspäivät 5.4., 3.5. ja 7.6. 
  

 

MAISEMAHELMIÄ -hankkeen 2. työpaja järjestetään keskiviikkona 15.3. klo 18.30 Seurantalon Kylävintillä. 
Illan aikana esitellään Citynomadin mobiilireittisovellus, työstetään mobiilireitin kohteita, suunnitellaan 
kohteiden tekstejä sekä sovitaan talkoista ja kevään tapahtumista. Kahvitarjoilu! 
Lisätietoja: Riikka Söyrinki, ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, 
p. 040 744 7231 / riikka.soyrinki(at)maajakotitalousnaiset.fi 

 

 
 

 

Kesäteatterin POWHATAN JA SANANSAATTAJA –näytelmän seuraava kokoontuminen Seurantalon 
Kylävintillä torstaina 16.3. klo 18.00. Lisätiedot / Mari Ollinpoika, puh. 040 8246 164 (iltaisin). 
  

 

ÄITI-LAPSI-PIIRI kokoontuu päiväkodilla tiistaina 21.3. klo 9.00-11.00. 
 

 

Powhatan ja Sanansaattaja –näytelmän ENSI-ILTA on torstaina 29.6. klo 19.00. 
  

 

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO lähetti alkuvuodesta koteihin tiedotteen, jonka mukaan jatkossa lietekaivojen 
tyhjennykset täytyy tilata heidän kauttaan. Kyläkerho on jättänyt asiasta vetoomuksen Vesilahden 
kunnalle, Alueelliselle jätehuoltojaostolle sekä Pirkanmaan Jätehuollolle. Asiasta on jätetty myös 
valitukset sekä markkinaoikeuteen että korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asia on siis vielä kesken, eikä 
kotitalouksilla ole tällä hetkellä velvollisuutta tilata tyhjennyksiä Pirkanmaan Jätehuollon kautta, vaan 
paikallisten yrittäjien palveluita voi edelleen käyttää. 
 

 

Yrjö Punkari on haastatellut kyläläisiä kylän vanhoista tapahtumista. Haastattelut kuunneltavissa 
http://narvasoft.dynalias.com  valitse vasemmalta OldR  Käyttäjä: oldramsoo / PWD: kaakkolammi 
  

 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara  Rämsööntie  Vattulantie  Latomaantie  n. 9.30 Narvassa 
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45. 
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736). 
 

 
 

 

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 Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. 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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