
 
TIEDOTE 10/2017  
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n SYYSKOKOUS keskiviikkona 1.11. Ahtialan päiväkodilla. Asialistalla sääntömääräiset 
asiat, mm. toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat vuodelle 2018. Seuraava kokouspäivä ke 13.12. 
 

 

LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMIA 
Lauantaina 28.10. klo 10.00 lähtö bussiretkelle Tampereelle. Lisätietoja Katilta. 
Sunnuntaina 5.11. klo 16.00 kokous Katilla. 
Lauantaina 25.11. Seurantalolla Suomi 100 –Nerfiltamat (tarkempi aikataulu suunnitellaan kokouksessa). 
 

 

MAISEMAHELMIÄ-mobiilireitin avajaiset teatterinrannassa sunnuntaina 5.11. klo 14.00. Paikalla sovelluksen 
käyttöä opastamassa Proagriasta Katariina Koski. Maisehelmiä-hanke tarjoaa nuotiomakkarat!  

 

 

 

 
 

 

Jo perinteeksi muodostunut ÄIJÄSAUNA Seurantalolla perjantaina 10.11. klo 17.00-22.00. Ohjelmana 
saunomista ja seurustelua kylän äijien kesken. Kaikki kylän äijät tervetulleita! Mukaan pyyhe, omat eväät ja 
hyvä huumori. 
 

 

LAAJAKAISTA-ILTA Kylävintillä keskiviikkona 15.11. klo 18.00 alkaen. Keskustellaan laajakaistayhteyksien 
parantamisesta Rämsöön alueella. Tilaisuudessa läsnä Vesilahden kunnan kehitysjohtaja Ismo Korhonen 
ja Orbion Oy:n edustaja Arto Saikanmäki (laajakaistasuunnitelman Vesilahdelle on tehnyt Orbion Oy). Ilta on 
Vesilahden kunnan järjestämä. 
 

 

Kantrin KYLÄFOORUMI lauantaina 18.11. Kantri ry täyttää 20 vuotta ja sitä juhlistetaan Kyläfoorumilla, jossa 
Kantrin kautta rahoitetut hyvät, erityyppiset hankkeet esittäytyvät. Rämsöön Iloinen Konkkaronkka –hanketta 
esittelemään lähtevät Kaarina ja Ilkka Louhi. 
 

 

RAVINTOLAPÄIVÄ päiväkodilla sunnuntaina 26.11. klo 11.00-13.30. Tarkempi info seuraavassa tiedotteessa. 
 

 

Kylän PIKKUJOULUJA juhlitaan tänä vuonna Suomi 100 –teemalla. Juhla pidetään Seurantalolla lauantaina 
2.12. klo 17.30. Juhla alkaa vastaanotolla, jonka jälkeen ohjelmassa mm. juhlamaljat, runoesitys, lasten ja 
naisten esitykset, konkkaronkkalaisten ja lasten esitys, arvonta, suolapalaa, puuro ja torttukahvit. 
Pukukoodi juhlava. 
 

 

KESÄTEATTERISSA ensi kesänä Rämsöön kesäteatterin ja Vammalan teatterin yhteistuotanto Aladdin ja 
Taikalamppu. Näytelmän käsikirjoittaa ja ohjaa Reeta Annala. Näytelmän rekrytointitilaisuus Seurantalon 
kylävintillä sunnuntaina 26.11. klo 17.00. Tervetuloa mukaan kaikki näytelmän teosta kiinnostuneet! 
Lisätietoja Marilta 040 8246164 (iltaisin).  
 

 

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). 
 

 

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan päiväkodilla klo 14-17. 
Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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