
 
TIEDOTE 9/2017  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

JASKAN LENKKI sunnuntaina 24.9. Lenkin pituus n. 12 km. Lapsille oma metsälenkki. Sauna lämpimänä 
perinteiseen tapaan sekä kahvitarjoilu Seurantalolla lenkin päätteeksi. Vapaaehtoinen lenkkimaksu. 
Lähtö Seurantalolta (Halisevantie 22), kävelijät klo 9.00 ja juoksijat klo 10.00. 
 

 

TERTUT maalaavat Seurantalon Vilpolan paneeleita keskiviikkona 27.9. klo 18.00 alkaen. Saa ottaa omaa 
sutia tai telaa mukaan, jos löytyy. 
 

 

MAISEMAHELMIÄ-hankkeen viimeinen kokoontuminen Kylävintillä keskiviikkona 4.10. klo 18.30. 
Täydennetään viimeiset tekstit ja kuvat. Jos sinulta löytyy kuvia esim. Vuorisjärvestä, Kuninkaankalliosta tai 
Niskanahteesta, voi lähettää niitä Marjukalle, marjukka.ramsoo(at)gmail.com tai Katriinalle, 
katriina.koski(at)maajakotitalousnaiset.fi. 
 

 

 

 

 
 

 

Vesilahden kunnan KYLÄILTA 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. 
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Tervetuloa kaikki kyläläiset!  
 

Kyläillan jälkeen pidetään lyhyt Kyläkerhon KUUKAUSIKOKOUS. Asialistalla mm. kesäteatterin 
katoshanke. Seuraavat kokouspäivät ke 1.11. ja ke 13.12. 
 

 

Vilpolaan haussa VUODESOHVA tai SIVUSTA VEDETTÄVÄ SÄNKY. Jos sinulta löytyy ylimääräinen, jonka haluat 
lahjoittaa, ota yhteyttä Kaarinaan / 040 824 7414 tai Marjukkaan / 0400 644 117. 
 

 

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 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

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) 
Pienten lasten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika) 
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / Aleksi Qwick) 
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 ja RU / Jenni Antila) 
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Äiti-lapsi-piiri kokoontuu päiväkodilla kaksi kertaa 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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