
 
 

TIEDOTE 6 / 2012 Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 6.6. kello 19.00 alkaen Rantapaviljongilla. 
Ennen kokousta siivotaan perinteisesti rannan ja teatterin aluetta alkaen kello 17.30. 

Kokouksessa asiaa mm. kesäteatterin talkoista ja rantahankkeesta. 
 

 

Kylän omalla kirkkoveneellä soudetaan rennolla otteella su 10.6. kello 10 alkaen sekajoukkueella. 
 

 

Kesäteatterin ja rannan remonttisuunnitelmat tulevat näkyviin ilmoitustaululle ja kesäkahvilaan. 
Rannan aluetta parannetaan turvallisuuden ja viihtyvyyden suhteen tämän ja ensi vuoden aikana. 
Näyttämöä tullaan uusimaan ja maisemoimaan uimarantaan päin. Rantapaviljonki saa kylkeensä terassin 
pöytineen, aluetta valaistaan ja muutakin kulkemiseen ja viihtyisyyteen liittyvää pientä fiksausta tulee. 

Rannan yleissuunnitelmaan kuuluva lehtometsän hoitosuunnitelma ja luontopolku ovat vielä hieman 
kesken, mutta ne saadaan kokonaan valmiiksi pian. Suunnitelmaa tekee Mikko Honkiniemi. 
 

 

Kesäkahvila Suonojärven rantaan avataan taas 19.6. – 29.7. Rämsöössä. 
Kahvila on auki ma – su kello 13.00 – 19.00 ja maanantait se on suljettu. Toiminta on entiseen malliin 

kylän nuorten pöyrittämänä. Kesäkahvila palvelee tarjoten kylmää ja kuumaa juotavaa, jäätelöä, makeisia 
yms. ei tupakkaa eikä alkoholia. (Kesäteatteriesitysten ajan suljettu). Kahvilan viime kesän erittäin 
suosittua lainakirjastoa jatketaan. Kiertoon voi tuoda myös DVD:tä.  

TERVETULOA oman kylän kahvilaan Suonojärven rannalle! 
 

 

Kesäteatterissa on kenraaliharjoitus torstaina 14.6.kello 19.00. TERVETULOA esitykseen kaikki 
talkoolaiset ja näyttelijöitten kotiväki. Kahvitarjoilu. 
Teatteriesitykset sujuvat entiseen malliin joustavasti, kun paikalla on noin 15 hengen talkoojoukko. 

Kesäteatterin talkoisiin voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti kahvion palvelut, parkkipaikan 
ohjaukseen, järjestyksenvalvojaksi, lipuntarkastajaksi tai lipunmyyjäksi. Ilmoittaudu suoraan työryhmien 
vetäjille; kahvio – Taina Vitikka tai Viikari, Parkki ja järjestys – Antti Havanka ja lipunmyynti - Anne Qwick. 
 

 

YHTEISLAULUILTA kesäteatterilla pe 15.6. kello 18.30. Mouhijärven kylälaulajat –kuoro 

johtajanaan Rauni Rokka ja naiskuoro Serenadi  Lempääläsät esiintyvät ja laulattavat.  
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kahvila palvelee. 
Laulutoiveita voit esittää rauni@ramsoo.fi tai viimeistään kuukausikokouksessa 6.6. 
 

 

Rämsöön kesäteatterissa hersyvän hauska kaikenikäisten näytelmä: Varokaa, mummo tulee! 
 

Esitykset: la 16.6., su 17.6., ti 19.6., ke 20.6., ti 26.6., to 28.6., ja la 30.6. su 1.7., ti 17.7., to 
19.7., la 21.7., su 22.7., ti 24.7., to 26.7., la 28.7., su 29.7. Ma - pe kello 19.00 ja la - su 15.00 
Liput: aikuiset 16 euroa ja lapset 10 euroa (alle 13 vuotta).  
Lippuja saa myös R-kioski Tähtisilmästä Sastamalasta ja PILETISTÄ. 
Puhelin 040 703 6208. www.ramsoo.fi Lisätietoja näytelmästä: www.ramsoo.fi/kesateatteri/index.html 

Yhteistyössä: Rämsöön kesäteatteri & Teatteri Kurki & Vammalan Teatteri 

Kutsulippuja näytelmään voi ostaa entiseen malliin, niitä saat Marilta ja kesäkahvilasta. 
 

Kesäkertsi –kisaan tuli muutamia ehdotuksia, joista bändi soittaa varmasti ainakin eniten 

äänestettyjä. Ne olivat: 1. Simmari, sammarit,kummarit ja pipo, 2. Kesämopo ja 3. Anna kitaran 
laulaa taas. Kesäkertsi -kilpailun voittajat ovat Elina Silvan ja Kalle Salonen, jotka molemmat 
saavat 2 kpl kutsulippua näytelmään.Onnittelut äänestyksen voittajille! 
 

 

PILATES-tunteja kylälle!. Pilates-tunnit ovat juhannuksesta eteenpäin maanantaisin klo 18.30-

19.30 Seurantalolla. (Mikäli porukka ei tykkää, pilates voidaan vaihtaa muuhun). Hinta on 25 euroa / 
viisi kertaa tai 7 euroa / yksittäinen tunti. Tervetuloa! Ilmoittaudu heti, että mahdut 
mukaan:Mervi Peltoniemi puh. 040 7489 566. Rämsöön urheilijat 
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Lasten ja nuorten urheilukoulu: harjoitukset pidetään 27.6. ja 4.7. klo 18.30 alkaen ja  
urheilukisat 11.7., 18.7., ja 25.7. klo 18.30. Molemmat Rämsöön urheilukentällä Välimäentiellä. 
Mitalin saa kun osallistuu kahteen kisaan. 
 

 

Maamoottori pihakirppis lauantaina 30.6. kello 10.00 – 16.00 Alhon teknolokia – keskuksessa, 

Kallionmaantie 7, Rämsöö. Maamoottoreita, aihioita ja osia yms rompetta ja muuta tavaraa. 
Tiedustelut: Reijo Alho puh. 0400 780 623 ja Kimmo Alho puh. 040 504 7754 

Järjestää: Alhon teknolokiakeskus 
 

 

TIE-illassa 4.4. jäi vielä hieman epäselvää Hkoetiestä ja tienpidon asintuntija Ossi Saarinen ELY:stä lupasi 

selvittää asiaa. Jo seuraavana päivänä häneltä tulikin seuraava vastaus: 
”...Selvitin, että tällä Härkäläntien koekohdalla on tosiaan vieläkin käynnissä oleva koekohde, mikä on 
alkanut 2009. Tieosuutta on seurattu vuosittain ja tänä vuonna olisi vielä tarkoitus jatkaa seurantaa. 

Osuudella on testattu tällaisten hydrofobisten aineiden sopivuutta tierakenteeseen. Eli keinoilla pyritään 
vähentämään vettä tierakenteessa ja näin ollen saamaan tien kuntoa paremmaksi. Tutkimuksen suorittaa 
TTY ja vastaavia kohteita on ympäri Suomea”. 

 
Tämä vain tiedoksenne koska asia luvattiin selvittää. Muuten työryhmä jatkaa tien luokituksen suhteen. 
Selvitys illan keskustelusta löytyy kotisivuiltamme www.ramsoo.fi 
 

 

Kyläkerho on vaihtanut tilinsä Kantapankkiin (eli lähemmäksi Narvaan) ja tilinumero on siten 

vaihtunut. Rämsöön Kyläkerho tilinumero on FI77 4242 0050 0327 85. (Teatterilla on oma). 
 

 

Rämsöön moottorimestarit esiintyvät Kimmo Pohjosen, Ismo Alangon ja Reijo Kelan kanssa 
Taiteitten yössä torstaina 23.8. Senaatintorilla. Esitys on Helsingin juhlaviikkojen Dominot – reitin 
loppuhuipennus, joka tehdään nyt 200 vuotiaan Helsingin rakentamisen hengessä. 
 

 

Kylän vuosikelloa eli kylän tapahtumien aikataulua kootaan! (Vältetään näin päällekkäisyyksiä 
Ole hyvä ja ilmoita tapahtumista ajoissa timo.sorvoja@gmail.com tai ramsoo@ramsoo.fi tai 040 7036208. 
 

 

Rämsöön kylän kotisivuja päivitetään koko ajan ja kylän sivuille on avattu oma sivu kylän yrittäjille. 
Voit ilmaiseksi ilmoittaa yhteystietosi; nimi, toimiala ja yhteystiedot, logo ja linkki omille kotisivuille. 
Ilmoita ari.karhu@nallegraf.fi tai ramsoo@ramsoo.fi. Kylän omille kotisivuille kaivataan myös UUTISIA! 
 

 

Rämsöön seurantalon vuokrausta hoitavat pj. Mervi Peltoniemi puh. 040 7489 566 ja vpj. Sami 

Haliseva puh. 0400 758 222. 
 

 

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. 

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 040 5966 419 
(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 kyläläiset (yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Tiedotteeseen 

tulevia asioita voi ilmoittaa sihteeri Marjukalle : ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote tehdään ja jaetaan talkoilla 

kylän postilaatikoihin. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla osoitteesi (em. osoitteeseen). 
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