
 
TIEDOTE 5/2017  
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. Kevään ohjelmassa 
mm. linnunpönttöjen rakentamista ja viemistä luontoon, äitienpäivälahjojen valmistusta, kaarna-
laivojen tekoa, olympialaiset sekä Konkkaronkan ja päiväkodin yhteinen kevätretki Tampereelle 
(retkipäivä ke 17.5.). 
Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi. 
  

 

 

 

 
 

 

 

SANANSAATTAJA JA PÄÄLLIKÖN SULKA –näytelmän harjoitukset to 27.4. klo 18.00 Seurantalolla tai 
sään suosiessa mahdollisesti jo Teatterinrannassa. Näytelmän ohjaus Reeta Annala ja käsikirjoitus 
Rami Saarijärvi. Lisätiedot / Mari Ollinpoika, puh. 040 8246 164 (iltaisin). 
 

 

WAPPUBRUNSSI Seurantalolla vappupäivänä maanantaina 1.5. klo 13.00. 
Menu: lämminsavulohi, lihapullat, nakit, graavilohi, creme fraiche silli, keitetyt perunat, 
valkosipulikerma-perunat, uunijuurekset, perunasalaatti, waldorfinsalaatti, vihersalaatti. 

Ruokajuomana mehu ja kotikalja, jälkiruoaksi kahvi, sima ja munkki. 
Hinta: aikuiset ja yli 15-vuotiaat lapset 19 €, lapset 6-14 v. 7 €, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. 

Ilmoittautumiset 23.4. mennessä maksamalla menun hinta RU:n tilille FI32 4924 0010 2498 73. 
Merkitse viestikenttään osallistujien nimet sekä lasten ikä. Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 3.5. klo 18.30 Rantapaviljongilla. 
Tervetuloa! Seuraava kokouspäivä 7.6. 
  

 

MAISEMAHELMIÄ-hankkeen seuraava kokoontuminen keskiviikkona 24.5. klo 18.00 Kylävintillä. 
Mietitään ja kirjoitetaan maisemakohteista infotekstit mobiilisovellusta varten. Tervetuloa! 
 

Kohteissa käymiseen tullaan keräämään luvat maanomistajilta (ProAgria toimittaa maanomistajille 
lomakkeet). 

 

 
 

 

Rämsöön KESÄKAHVILA on jälleen auki kesä- ja heinäkuulla sekä mahdollisesti elokuulla. Tarkempi 
aloitus- ja lopetusaika päätetään myöhemmin. OTAMME TÖIHIN nuoria alle 18-vuotiaita "tutustu 
työelämään ja tienaa" -periaatteella. Työhön kuuluvat: myyntityö kahviossa, teatterilippujen 
varausten vastaanotto, ikkunoiden-, kaappien- ja vessojenpesu, terassin puhtaanapito, uimarannan 
siisteydestä huolehtiminen ja muut kyläkerhon toimintaa edistävät työt. Edellytämme hyvää kylän 
ja kylän tapahtumien tuntemusta. 
Hakemukset 30.4.2017 mennessä Anja Haliseva, anjahky(at)kotiportti.fi tai Arja Ollinpoika, 
arja.ollinpoika(at)elisanet.fi. Tiedustelut Anja / 0400 769 202 tai Arja / 040 719 5262. Tapaamisiin! 
 

 

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


"VESILLE VENOSEN MIELI" kyläkerholla komea kirkkovene talaksessa. Kaikki halukkaat kyläläiset/ 
kesäkyläläiset voivat osallistua yhteisiin kuntoilu/maisemankatselusoutuihin. Sovitaan yhteisesti 
paras aika viikoittaiseen soutuun. 
 

Olisiko se perjantai klo 19.00, lauantai klo 10.00 tai sunnuntai klo 10.00.  Anna ehdotuksesi 
ilmoittautuessasi Anjalle sähköpostilla anjahky(at)kotiportti.fi tai tekstiviestillä 0400 769 202. 
Ilmoittautumiset 15.5.2017 mennessä.  Anja ottaa sinuun yhteyttä ja sovitaan yhteinen 
tapaaminen, missä voimme sovitella aikataulua. Mikäli kyläläisistä ei tule veneellistä soutajia niin 
laajennamme kutsua muille halukkaille. 
  

 

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). 
 

 

SANANSAATTAJA JA PÄÄLLIKÖN SULKA / esitysajat: 
 

Ensi-ilta to 29.6. klo 19 to 6.7. klo 19 to 27.7. klo 19  ti 1.8. klo 19 
la 1.7. klo 15  la 8.7. klo 15 pe 28.7. klo 19  to 3.8. klo 19 
ti 4.7. klo 19  su 9.7. klo 15 la 29.7. klo 15  la 5.8. klo 15 
ke 5.7. klo 19  -tauko- su 30.7. klo 15     
 

 

 

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Iloinen Konkkaronkka kokoontuu päiväkodilla keskiviikkoisin 14.00-17.00 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.00–19.00, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)  
Pienten lasten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika) 
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / vaihtuva ohjaaja) 
Naisten jumppa päiväkodilla tiistaisin 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila) 
4H-kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin 16.30–18.00 (Riina Markkola) 
Tenavajumpat päiväkodilla torstaisin 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto / Jenni Antila) 
Lankatyöt Kylävintillä joka toinen lauantai 10.00-13.15 (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva) 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Terttukerho kokoontuu satunnaisesti 
Äiti-lapsi-piiri kokoontuu päiväkodilla kerran kuussa 
 

 
 
 

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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