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TERVETULOA KESÄKAHVILAAN! 

Teatterirannan Kesäkahvila on avoinna 23.6.- 4.8. päivittäin kello 12 – 19.30. 
Rämsöön Kesäkahvila palvelee tarjoten kylmää ja kuumaa juotavaa, jäätelöä, makeisia yms. 
Tupakkaa ja alkoholia ei ole myynnissä. Voit nauttia kesäpäiväkahvit uudella terassillamme 

tai sisätiloissa. Uutuutena tänä kesänä lauantaisin paistetaan vohveleita! Kahvilan 

kesäkirjasto on auki aina kahvilan aukioloaikoina. Myynnissä myös Rämsöö - mukit.  

Kahvilasta voit ostaa kutsulippuja kesäteatteriin esim. lahjaksi. 
Kesäkahvilan toimintaa pyörittävät Rämsöön nuoret (Rämsöön kyläkerho ry). 
 

 

SUURKIITOS kaikille valokuvauskilpailuun osallistuneille! Saimme loistavia kuvia Rämsöön 

maisemista, Suonojärven linnuista ja muusta rämsööläisyydestä. Kuvat olivat nähtävinä 
(numeroituina ilman kuvaajatietoja) 5.6. kokouksessa, jossa äänestys suoritettiin. Eniten 

ääniä sai Marjukka Lähdekorpi-Ojalan uimarantakuva ja toiseksi tuli Iida Ollinpojan kaunis 

kaislakuva. Niistä teetetään Rämsöö-mukeja. Kaikki kuvat tulevat myöhemmin nettisivuille. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ja urheiluseura yhteistyössä ovat laatineet KYLÄKYSELYN, joka on jo 
jaettu kyläalueen jokaiseen postilaatikkoon. Tavoitteenamme on saada mielipiteitä ja ideoita 

yhdistysten toiminnan kehittämiseen kylän ja asukkaiden hyväksi. Olemme kiitollisia 

jokaisesta vastauksesta! Kyläkyselykaavakkeita saa kylän omasta Kesäkahvilasta ja se on 
mahdollista täyttää myös kylän kotisivuilla. Aikaa on 31.7.2013 asti. Osallistu arvontaan. 
 

 

Kylätiedote on vanha erityinen rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää 
palautetta. Jotta se palvelisi kyläläisiä vieläkin paremmin, asiat kannattaa ilmoittaa ajoissa 
ramsoo@ramsoo.fi. Sihteeri Marjukka lukee ja hoitaa kylän sähköposteja miltei päivittäin sekä 
kokoaa kylätiedotteen asiat, tulostaa, jakaa osan ja hoitaa jakelun muille talkoolaisille. 

Kiitokset kylätiedotteen ja kyläkyselyn muille jakajille Arjalle, Anjalle ja Tainalle! 
 

 

JÄTTIPUTKEN NIITTOTALKOOT ke 26.6.kello 18 - 20 Kivistössä, Rämsööntie 1520 
Jättiputken torjuntatalkoot - tapahtuma sisältää käytäntöpainotteisen tietoiskun torjuntatyöstä sekä 
vieraslajien torjuntaa. Muista pukeutua pitkähihaiseen paitaan ja housuihin. Jalkaan kannattaa sujauttaa 

kumisaappaat. 4H tarjoaa torjunta‐ ja suojavälineet sekä talkooeväät. Tietoiskun ja talkoiden jälkeen 
osaat tarttua myös omassa lähiympäristössäsi ongelman torjuntaan. Tervetuloa mukaan! 
(TIETOA: Jättiputket leviävät helposti ja valtaavat monenlaisia elinympäristöjä. Tiheissä jättiputkikasvustoissa ei kasva mikään muu kasvilaji. 
Jättiputken kasvineste aiheuttaa ihmisen iholla palovamman kaltaisia vammoja reagoidessaan auringonvalon kanssa). 
 

 

Prinsessa Ruususen Kenraaliharjoitus on torstaina 27.6. kello 19.00. Tervetuloa jälleen 

kaikki näyttelijöiden omaiset, esitysten talkoolaiset ja muilla tavoin näytelmään talkoilleet! 
 

PRINSESSA RUUSUSEN Esitysajat: 

La 29.6. klo 15 (ensi-ilta) su 30.6. klo 19 ti 2.7. klo 19 to 4.7. klo 19 
la 6.7. klo 15 su 7.7. klo 15 Tauko 
su 28.7. klo 19 ti 30.7. klo 19 to 1.8. klo 19 la 3.8. klo 15 

su 4.8. klo 15 pe 9.8. klo 19 la 10.8. klo 15 (Huomaa sunnuntain esitysajat) 
 

Ohjaaja Rami Saarijärven terveiset:  
Rämsöön kesäteatterissa Suonojärven rannalla puhkeaa elämään Prinsessa Ruususen tarina.  
Kun päätös Ruususen esittämisestä oli tehty, syntyi pian myös ajatus siitä minkälaisen esityksen haluamme tehdä.  
Miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja miltä se tuntuu? 
Haluamme meidän Prinsessa Ruususemme olevan perinteinen, aito, ihana prinsessa-tarina. Haluamme näyttävät, upeat puvut, 
pelimannihenkisen orkesterin, haluamme taikaa joka yllättää. Haluamme ruusuja, jotka peittävät linnan. Haluamme 
hyväsydämisen prinssin, joka uskaltaa käydä taistoon Pahatarta vastaan. Haluamme hupsun palvelustytön, jonka mielestä 
kaikki on ihanaa. Haluamme tehdä teatteriesityksen, joka sopii kesää viettävän tunnelmaan. Haluamme jännittäviä hetkiä, 
hauskoja hetkiä ja rakkautta joka voittaa kaiken. Tätä kaikkea haluamme ja toivomme. Prinsessa Ruusunen antaa sen meille. 
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TALOLLA TANSSITAAN TAAS! 
Sunnuntaina 30.6. perinteiset TANSSIT  

Rämsöön Seurantalolla  

Myrskytuuli – yhtyeen tahtiin  

kello 20 - 24. Puhvetti / B- oikeudet  
Liput 15 €. 
 

Rämsöön Urheilijat 
 

 

Viihtyisä Rämsöön Seurantalo sopii hyvin 
juhlapaikaksi perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin. 
Pienempiä tiloja vuokrattavissa esim. kokouksiin. 
Talossa on hyvä peruskeittiö sekä sisävessat. 
Tiedustelut Rämsöön Urheilijat ry:n puheenjohtaja 
Mervi Peltoniemi, puh. 040 748 9566. 

 

 

Sunnuntaiaamuisin soudetaan kirkkoveneellä kuntoilumielessä kello 10.00. 

Tervetuloa mukaan kokeilemaan. (Juhannuksen 23.6. ei soudeta) 

 
Kahvakuulatreenit jatkuvat Peltoniemen Markon johdolla kello 18.00 Rämsöön omalla 

urheilukentällä kesäkuun keskiviikkoisin. Jatkosta sovitaan tunneilla - infoa Facebookissa. 
 

Urheilukentällä on vapaasti käytettävissä lentopallo- ja sulkapalloverkot. 
 

11.7., 18.7., ja 25.7. klo 18.30. Urheilukilpailut Rämsöön omalla urheilukentällä 

Välimäentiellä. Mitalin saa kun osallistuu kahteen kisaan. 
 

Spinning -tunteja on tulossa jo kesällä kokeilutunneista innostuneiden toiveesta. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa Elina Silvan puh. 040 774 2140. (Tai Facebook)  
 

Seuraa Rämsöön Urheilijoiden toimintaa Facebookista (suunnistus, lentopallo jne.) ?) 
 

Pyöräretki 4.8 peurakodalle. Eväät ja iloinen mieli mukaan. Lähtö seurantalolta kello 10. 

 
Vesilahden kunnan urheilutoimintaa Rämsöössä: Uimakoulu 1.7.–12.7. ja urheilukoulu  
22.7.–26.7. Lisätietoa näistä on kunnan nettisivuilla www.vesilahti.fi. 
 

 

REPE JA ROMU Rämsöössä 11.7. kello 19.30 – 20.00, osoite Rämsööntie 862 (Peltoniemi). 
 

 

Kyläkerhon seuraava kuukausikokous pidetään ke 14.8. kello 18.30 Rantapaviljongilla. 
 

 

Vesilahden Luonto ja latu järjestää perinteiset niittotalkoot 17.8. Niinimäen haassa. 
 

 

Lasten ja nuorten toiminta jatkaa 28.8. kello 18.00 syksyn suunnittelulla Katin luona. 
 

 

Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet: 
10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin  10 €, kaasugrilli  20 €. 
(Nämä ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia. Maksulliset tilaisuudet sovitaan aina erikseen. Oma kaasupullo on oltava). 
 

Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta. Kyläläisille vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko. 
Teltat on itse noudettava sekä palautettava puhtaana ja kuivana. Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Omat polttoaineet. 
Tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva puh. 040 5966 419 (iltaisin) 
 

Rämsöön kyläosuuskunnalla on 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset ja lusikat. Kaluston vuokrahinta 20 €. 
Osuuskunnan pj. Taina Vitikka puh. 045 2620 300 (iltaisin) 


