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Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Rämsöön kyläkerho järjestävät
yleisötilaisuuden jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella keskiviikkona 14.11. kello 18.00
Ahtialan päiväkodilla. Kahvitarjoilu.
Tilaisuus liittyy Vesilahdessa aloitettavaan kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontatyöhön. Neuvontaa
tehdään Krääkkiön ja Rämsöön alueilla. Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit alkavat marraskuussa viikolla
45 ja ne jatkuvat joulukuun puoliväliin saakka, mikäli kelit sallivat. Neuvonta kohdennetaan Vesilahden
kunnan osoittamille alueille kunnalta saadun osoitelistan perusteella. Neuvonnasta tiedotetaan asukkaille
kirjeellä noin viikkoa ennen käyntiä.
Myös valittujen alueiden ulkopuolisten asukkaiden on mahdollista varata neuvontakäynti
jätevesineuvojalta. Neuvontatyö on valtion rahoittamaa ja asukkaille maksutonta.
Neuvonnan toteuttamisesta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
Lisätiedot jätevesineuvoja Niina Porevuo puh. 050 5749 713.

Rämsöön kyläkerhon SYYSkokous pidetään keskiviikkona 14.11 kello 19.00 alkaen Ahtialan
päiväkodilla. Syyskokouksen sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma, budjetti ja
henkilövalinnat vuodelle 2013 sekä muut ajankohtaiset asiat.Tervetuloa! Johtokunta
Rämsöön äitilapsipiirin kokoontumiset loppuvuonna: 8.11. torstai klo 9-11 Ahtialan päiväkodilla
21.11. ke klo 10-12 Anu Peltoniemellä, vko 49 Tarja Kujanpäällä, 12.12. ke klo 9-11 Ahtialan päiväkodilla

Tervetuloa kylän makumatkalle Ylöjärvelle sunnuntaina 18.11.2012 Koko perheelle soveltuvalle
reissulle. Lähdemme bussilla seuraavasti: Taipaleentien tiehaarasta klo 10.00 ja siitä eteenpäin
kylän läpi. Vierailemme ensiksi Ylöjärvellä Suojärven suklaatilalla, jonne saavumme noin klo
11.00. Katja emäntä pitää 1-1,5h kestävän esittelyn, nautimme suklaamaistiaisia, kahvin ja talon
jäätelön. Suklaatila veloittaa 15,00 - 20,00 / hengeltä. (riippuu osallistujamäärästä) Tästä
summasta kyläkerho maksaa 5 € / osallistuja. Seuraavaksi siirrymme nauttimaan lounasta
Kalakartanon maukkaasta noutopöydästä. Hinta on 15,00 €/ aikuiset 6 € / lapset. Tarjolla on toki
muutakin kuin kalaa. Molemmista kohteista voi ostaa myös kotiin tuotteita.
Sovittaessa ehtisimme vielä poiketa Elovainion ostoskeskukseen. Kotona olemme n. klo 18.00.
Ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN 7.11.12 Arja Ollinpoika puh. 040 7195262 tai Anja Haliseva
puh. 0400 769202. Molemmille voi laittaa ilmoittautumiset myös tekstiviestillä.
Viestiin nimi, montako henkilöä (aikuiset/ lapset). Kyläkerho tarjoaa myös bussikyydin.
Tervetuloa matkalle ja tapaamisiin!
RÄMSÖÖN KOKO KYLÄN PIKKUJOULUT LA 1.12 klo 18 alkaen.
Ohjelma perinteisen jouluinen, sävytettynä juhlavuoden ohjelmalla. Tarjolla puuroa ja kahvia,
arvontaa ja joulupukki (nimellä varustetut paketit pukinkonttiin).
TERVETULOA! Kyläkerho ja urheiluseura
Koristelutalkoot 30.11.2012 alkaen klo 18:00
Siivoustalkoot sunnuntaina 2.12 klo 17:00
Pikkujouluihin lasten ja nuorten ohjelmaa
Tänä vuonna lapset ja nuoret esittävät kaksi pienoisnäytelmää. Pienoisnäytelmät toteutetaan siten, että
toisessa näyttelijät ovat alle 10 vuotiaita ja toisessa 10 vuotta täyttäneitä. Ilmoittautumiset mukaan
viimeistään 5.11.2012 Marille (alle 10-vuotiaat) tekstiviestillä puh.
040 8246 164 tai Iidalle (10 v- ja sitä vanhemmat) tekstiviestillä puh. 050 5324 332. Ilmoittautuneiden
kanssa sovitaan sitten tarkemmin kokoontumisaikataulut.

Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous 17.12.2012 klo 18.30 alkaen Seurantalolla.
Budjetti ja toimintasuunnitelma sekä johtokunnan ja toimikuntien valinnat vuodelle 2013.
Tervetuloa! RU:n johtokunta
Perinteinen lyhtypolku järjestetään 21.12.2012 klo 18.30 seurantalon ympäristössä.
Glögitarjoilu ja makkaranpaistomahdollisuus (omat grillattavat) TERVETULOA! RU
Rämsöön Urheilijat täyttää 80 vuotta! 2.12.2012.Valokuvia seuran historiasta kaivataan edelleen.
Ota yhteys pj. Mervi Peltoniemi, puh. 045 849 7522.
Tervetuloa mukaan Vapriikkiin Lennossa näyttelyyn 24.11. (Lisätiedot: www.vapriikki.net/lennossa ).
Jos et innostu näyttelystä, niin hyppää silti kyytiin ja lähde esim. ostoksille ja/ tai syömään
Tampereelle. Lähtö on klo 10.30 Ahtialan päiväkodin pihasta. Kyläkerho maksaa Rämsöön lapsille
ja nuorille (alle 18-v) bussimatkan ja näyttelyn sisäänpääsyn. Aikuiset maksavat itse matkasta 10
euroa ja samoin näyttelyn sisäänpääsyn 9 euroa. Kotimatkalle suuntana Rämsöö on Tampereelta
klo 14.30. Ilmottaudu Katille tekstiviestillä 0400- 820 448 tai sähköpostilla kati.vaahtis@netti.fi su
18.11.2012 mennessä.
Kylän omille kotisivuille kaivataan yhä UUTISIA! Ajankohtaiset asiat ja hyvät linkit esim.
juttuihin/historiaan tms. kylästä. Rämsöön kylän yrittäjät voivat ilmaiseksi ilmoittaa sivuilla yhteystietonsa
(nimi, toimiala ja yhteystiedot, logo ja linkki omille kotisivuille). Ilmoita ari.karhu@nallegraf.fi .
Säännöllistä harrastustoimintaa kylässä:
Seurakunnan kerho maanantaisin kello 9.00 – 10.30 Ahtialan päiväkodissa (noin 4-6 v)
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kylän kodeissa ja päiväkodissa
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi)
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi)
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Rämsöön Seurantalolla (vetäjänä Markku tai Mari
Ollinpoika). Naperosähly (max. kakkosluokkalaiset) maanantaisin klo 18-19 (vetäjänä Anneli Haliseva)
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola)
Lempäälä-opiston lankatöitä -kurssi joka toinen lauantai Seurantalon kylävintillä (Räty-Haliseva)
Rämsöön Seurantalon vuokrausta hoitavat pj. Mervi Peltoniemi puh. 040 7489 566 ja
vpj. Sami Haliseva puh. 0400 758 222. Rämsöön Urheiljoitten puhelin on 045 8497 522.
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet:
10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin 10 € ja kaasugrilli 20 €, ovat kyläläisten omaan käyttöön
ilmaisia. (Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen). Oma kaasupullo tarvitaan grilliin ja muurikkaan.
Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta.
Kyläläisille teltan vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko. Teltat on itse noudettava sekä palautettava
puhtaana ja kuivana. Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Polttoaineet on itse hankittava.
Kyläkerhon em. tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva puh. 040 5966 419 iltaisin.
(Annelilla on vuokrauskalenteri, joten kaikki käyttö kulkee aina hänen kauttaan)
Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset,
lusikat ja juomalasit sekä 36 hengelle matalat lautaset, haarukat ja veitset. Kalustojen vuokrahinta 20 €.
Kysy osuuskunnan pj. Taina Vitikka puh. 045 2620 300 (iltaisin).
Kyläosuuskunnan kautta voi tehdä erilaisia satunnaisia töitä liittymällä sen jäseneksi.
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208.
Kylätiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset ja kyläläiset (yksityiset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi.
Asioita kylätiedotteeseen voi ilmoittaa sihteeri Marjukalle: ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote tehdään ja jaetaan
TALKOILLA kylän postilaatikoihin. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi.

