
 
TIEDOTE 8/2017  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rantapaviljongin katon KORJAUSTALKOOT lauantaina 26.8. klo 10.00. 
 

 

SÄHLYKAUSI alkaa Seurantalolla: 
- Juniorsähly 0-4 luokkalaisille jatkuu maanantaisin 4.9. alkaen klo 18.30, vetäjänä Emmi Ollinpoika. 
- Isojen sähly (4-luokkalaisista ylöspäin) keskiviikkoisin 6.9. alkaen klo 18.30, vetäjänä Akseli Qwick. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 6.9. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Tervetuloa! 
Muut loppuvuoden kokouspäivät ke 11.10., ke 1.11. ja ke 13.12. 
 

 

NAISTEN HEMMOTTELUILTA Seurantalolla lauantaina 9.9. Lisätietoja tiedotteen kääntöpuolella! 
 

 

REPE & ROMU kiertää Rämsöössä tiistaina 12.9. 
  

klo 17.15-17.45 Kurala, Vesilahdentie/Rämsööntie risteys 
klo 18.30-19.00 Rämsöö, Rämsööntie 862, Suonojärven P-alue (Peltoniemi) 

 

 

MAISEMAHELMIÄ-hanke on loppusuoralla, mutta vielä kaivataan mukaan kauniita rämsööläisiä maisemakuvia. 
Yhteydenotot Marjukkaan p. 0400 644 117 / marjukka.ramsoo(at)gmail.com 

(https://www.proagria.fi/hankkeet/maisemahelmia-7076) 
 

 

 

 

 
 

 

ILOINEN KONKKARONKKA- tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan päiväkodilla klo 14-17. 
Syksyn tapaamisissa askarrellaan, hiljennytään, metelöidään, kuunnellaan ja muistellaan. 
Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi 

 
 

 

 

 
  

 

 

Kesäkahvila KIITTÄÄ kaikkia asiakkaitaan kuluneesta kesästä! 
Ja ISO kiitos kesäkahvilan reippaille työntekijöille. 

 

 

KYLÄILTA ja kyläkerhon kuukausikokous keskiviikkona 11.10. klo 18.00 Seurantalon Kylävintillä. 
”Kunnanvaltuuston vaihduttua on ollut tapana järjestää jokaisella kylällä kyläilta, missä valtuutetut tutustuvat kyliin 
ja esittäytyvät, kyläläiset kertovat kylänsä toiminnasta ja yhteistyötoiveista kunnan suuntaan ja myös viranhaltijat 
ovat paikalla kuulemassa ja vastaamassa kysymyksiin.” 
Huom! Kyläkerhon kuukausikokousta ei siis ole keskiviikkona 4.10. 
 

 

 

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Iloinen Konkkaronkka kokoontuu päiväkodilla keskiviikkoisin 14.00-17.00 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.30–19.30, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343), alkaen 4.9. 
Pienten lasten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika), alkaen 4.9. 
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / Aleksi Qwick), alkaen 6.9. 
Naisten jumppa päiväkodilla tiistaisin 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila), alkaen 5.9. 
4H-kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin 16.30–18.00 (Riina Markkola), aloituspäivä ilmoitetaan fb:n 
Rämppäläiset-ryhmässä 
Tenavajumpat päiväkodilla torstaisin 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto ja RU / Jenni Antila), alkaen 7.9. 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Äiti-lapsi-piiri kokoontuu päiväkodilla kaksi kertaa kuussa 
 

 

 
 

 
 

http://www.ramsoo.fi/
https://www.proagria.fi/hankkeet/maisemahelmia-7076


 

Perinteinen naisten hemmotteluilta 

Seurantalolla lauantaina 9.9.2017 
 

Tule ja hemmottele itseäsi hieronnalla, kosmetologilla tai vaikka uudella kampauksella! 
 

        Ohjelmassa hemmottelujen lisäksi mm. 

 ruokaa ja herkuttelua nyyttärimeiningillä 

 vaatteiden ja asusteiden vaihtoa (tuo puhtaita itsellesi sopimattomia vaatteita ja 

valitse itsellesi mieleisiä muiden tuomista vaatteista), otetaan myös lastenvaatteita,  

-tarvikkeita ja leluja mukaan vaihtoon 

 sauna lämpiää myös 

 ja ennen kaikkea hyvää ja iloista seuraa 

Tarkemmat tiedot hoidoista ja hinnoista sekä varaukset 

facebook:  https://www.facebook.com/events/109177279790782 

s-posti: tarja.kujanpaa(at)inion.com 

tai puhelimitse/mms Tarja p. 044-3310844 

 

TERVETULOA! 
 

Esimerkkejä hinnoista: 

 

HIERONNAT      KAMPAAMO 

 

Helena Haliseva:      Jenni Vainiomäki: 

30min 25€      Hiustenleikkaus  45min 25€ 

45min 35€      Otsahiukset 10min 10€ 

        Fön/pikakampaus  30min 20€ 

Tiina ja Asko Myllymaa:    Kulmien siistiminen 5min 5€ 

30min 30€      Kulmien väri&siistiminen 20min 10€ 

45min 35€      Ripsien värjäys 20min 15€ 

1h 45€       Kynsien geelaus 40min 25€ 

Geelaus koristeilla/maalauksilla 60min 35€ 

 

KOSMETOLOGIT Matee Ecosalon (http://www.matee.fi) 
 

Kredi Tunder:  

Kasvohoito (puhdistus, kuorinta, naamio ja voide) 30min 25€  

Minikasvohoitohieronnalla (puhdistus, hieronta ja voide) 30min 25€ 
 

Eeva Engbäck (opiskelija): 

Minikäsihoito (kuorinta ja kynsien lakkaus) 30min 25€ 

Minijalkahoito (kuorinta ja kynsien lakkaus) 30min 25€ 

 
 

 
 

 
 

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