
 
TIEDOTE 3/2015  
Kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi.  
Rämsöö löytyy myös Facebookista: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 1.4. kello 18.30 Taina ja Matti Viikarin 
luona. Tervetuloa! Seuraavat kokouspäivät 6.5. ja 3.6. 
 

 

TERTTUKERHO kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 8.4. klo 18.00 alkaen Kylävintillä. 
Tervetuloa kylän naiset! 
 

 

LUMIKKI ja seitsemän kääpiötä: seuraava tapaaminen sunnuntaina 12.4. klo 11.00 Kylävintillä. 
 

 

ÄITILAPSI-PIIRI kokoontuu perjantaina 27.3. klo 10.00 Elina Silvanilla ja maanantaina 13.4. 
klo 9.00-11.00 päiväkodilla. 
 

 

ILOISTA ILTAPÄIVÄÄ vietetään Lantula-talolla Irja Rantasen vieraana perjantaina 17.4. klo 12.00 
lähtien. Klo 12 ruokailu ja klo 13 seurakunnan työntekijä. Kimppakyydillä mennään. 
Ilmoittautuminen Kaarinalle 13.4. mennessä, 040 8247 414. 
 

 

KURKIEN KAIKU –kuoron laulu-ilta Ahtialan päiväkodilla maanantaina 20.4. klo 18.00. Johtaa 
kanttori Satu Sointu-Siltanen. 
 

 

PUUTARHANEUVONTAA Seurantalolla keskiviikkona 22.4. klo 18.00. Vinkkejä ja neuvoja 
jakamassa rämsööläinen puutarhuri Kaija. Kysymyksiä toivotaan jo etukäteen, omasi voit 
lähettää s-postilla, viikaritaina(at)gmail.com. 
 

 

SIIVOUSTALKOOT Seurantalolla Wappubrunssia varten maanantaina 27.4. klo 18.00 alkaen. 
 

 

Huom! SÄHLYT PERUTTU viikolla 18 (wappubrunssijärjestelyjen takia). 
 

 

WAPPUBRUNSSI	  vapunpäivänä 1.5. klo 12.00. Mikäli haluat osallistua ruokatalkoisiin brunssille, 
ilmoita tekemäsi menu Annelille 31.3. mennessä sähköpostitse (anneli.haliseva(at)kolumbus.fi). 
Ilmoittautuminen brunssille tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 17.4. mennessä  RU:n tilille 
(FI28  5511  0540  0050  15). Hinnat: Aikuiset ja yli 15–vuotiaat lapset 18 €, lapset 6-14 vuotta 
7 €, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. 
 

 

Iloisen pojan KAUPPA-AUTO jatkaa kulkuaan Rämsöössä parittomien viikkojen keskiviikkoina 
(8.4. ja 22.4.) ”vanhalla kaupalla" klo 11.00 ja Velhon kaivolla klo 11.45. 
 

 

ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. Aikataulu: 8.40 Härkäläntie/Rämsööntie, 
8.55 Metsä-Mäkeläntie tienhaara, 9.00 Taipaleentie/Rämsööntie, 9.15 Suonojärventie/ 
Latomaantie, noin 9.30 Narvassa. Kyyti takaisin noin kello 10.45 samaa reittiä, eli noin 11.35 
Metsä-Mäkeläntiellä. Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736). 
 

 

Haluatko KYLÄTIEDOTTEET s-postilla? Ilmoita s-postiosoitteesi ramsoo(at)ramsoo.fi ja pääset 
postituslistalle. S-postitse voidaan tarvittaessa informoida myös muita kylän tärkeitä asioita. 
 

 

Seuraava tiedote ilmestyy viikolla 18. Ilmoitettavat asiat tiedoksi Elinalle 15.4. mennessä. 
 

 



VALOKUITU-kysely: Valokuituverkon rakentaminen Rämsööseen on nyt kartoituksen alla. 
Selvitystyön helpottamiseksi toivomme valokuituyhteydestä kiinnostuneilta yhteydenottoa 
27.3. mennessä sähköpostilla ramsoo(at)ramsoo.fi. 
Mainitsethan viestissä osoitteen, johon olisit mahdollisesti kiinnostunut ottamaan 
valokuituyhteyden, nimesi ja yhteystietosi. HUOM! Tämä kysely ei ole sitova!  
 
Tarkempaa infoa asiasta: 
- Elisa on jo aloittanut Rämsöössä lankapuhelinverkon purkamisen, eli nykyiset ADSL-yhteydet eivät tule olemaan 
käytössä loputtomiin. 
- Langattomat mobiililaajakaista-yhteydet ovat epävarmempia kuin kiinteät yhteydet. 
- Valokuitu takaa riittävän nopeat yhteydet myös tulevaisuudessa. Pienen vaimennuksen ja suuren kaistaleveyden 
ansiosta valokuidun tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeliin verrattuna. 
- Valokuitu ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille eikä aiheuta niitä itse. Sähköverkon tai ukkosen aiheuttamat 
ylijännitteet eivät häiritse kuidun toimintaa, koska lasinen kuitu ei johda sähköä. 
- Valokuidun ylläpito on edullista ja käyttö turvallista tietoturvan kannalta. Valokuitu ei säteile ympäristöön, joten 
yhteyden ylikuuluminen ja salakuuntelu on käytännössä mahdotonta. 
- Valokuituverkko on nykymuotoisen tietoliikenteen ehdoton edellytys. Uudet palvelut vaativat jatkossa nykyistä 
huomattavasti suurempia tiedonsiirtonopeuksia, joihin kuparikaapelin ominaisuudet eivät enää riitä. 
- Valokuituyhteys tulee olemaan merkittävä asia myös kiinteistön arvoa arvioidessa. 
 

 

Rämsöön KESÄKAHVILA on jälleen auki kesä- ja heinäkuulla sekä mahdollisesti elokuulla. Ks. 
myös edellinen tiedote. 
 

 

LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ / esitykset: 
 

ensi-ilta la 27.6. klo 15 
su 28.6. klo 15 
ti 30.6. klo 19 
to 2.7. klo 19 
la 4.7. klo 15 
su 5.7. klo 15 
    tauko 
la 25.7. klo 15 
su 26.7. klo 15 
ti 28.7. klo 19 
to 30.7. klo 19 
la 1.8. klo 15 
to 6.8. klo 19 
la 8.8. klo 15 
su 9.8. klo 15 
 

 

Tulossa! ROSKAJUOKSU 5.5.2015 klo 18.30, lähtö päiväkodin pihasta. 
 

 

Tulossa! LASTEN ja NUORTEN tapahtumia: bussiretki Tampereelle lauantaina 9.5. sekä yön yli 
retki Rämsöön seurantalolle. 
 

 

Tulossa! TAPAHTUMAPÄIVÄ lauantaina 16.5.: peräkonttikirppis ja ravintolapäivä päiväkodilla 
sekä kevätkauden avajaiset Seurantalolla. 
Peräkonttikirppis ja ravintolapäivä päiväkodilla klo 11.00-14.00. 
Kirppispaikka: hinta RU:n jäsenelle 5 € (edellyttäen, että vuoden 2015 jäsenmaksu on maksettu), 
ei jäsen 10 €. Ravintolapäivän järjestävät päiväkoti ja äitilapsi-piiri. 
Yhteislauluilta Seurantalolla: lasten klo 17.00-20.00 ja aikuisten klo 20.00 alkaen. 
 
 

 
 

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 kuun tiedotteen asiat kuluvan kuun 15. päivään mennessä 
Elinalle, elina.korvala(at)gmail.com 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. 


