
 
TIEDOTE 6/2018 
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat. 
 

 

Iloinen Konkkaronkka –tapaamiset jatkuvat kesän aikanakin tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla 
keskiviikkoisin  klo 14.00-17.00. Kesä puuhastellaan luonnossa, jutellaan, pelaillaan ja ihmetellään 
maailmaa. Myös lapset ovat tervetulleita lomalaitumilta mukaan konkkaronkkiin! Lisätietoja: Jenni 
Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi  

 

 

 

 

 
 

 

 

Rämsöön lasten ja nuorten yöretki Seurantalolle lauantaina 26.5.2018. Suunnittelukokous 
keskiviikkona 23.5. klo 16.30 Katilla. Lisätiedot Katilta p. 0400 820448. Järj. RKK 
____________________________________________________________________________ 
Seurantalon pihan siivoustalkoot ma 28.5. klo 18 alkaen. Tervetuloa! Järj. RU 
____________________________________________________________________________ 
Näytelmän lavastustalkoot su 27.5. klo 10. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Järj. RKK 
____________________________________________________________________________ 
Rämsöön kyläkerho ry:n kuukausikokous keskiviikkona 7.6. klo 18.30 Rantapaviljongilla. 
Tervetuloa! Ennen kokousta klo 17.00 alkaen alueen siivoustalkoot, haravat ja kottikärryt mukaan.  
 

 

AVOIMET KYLÄT -päivä Teatterinrannassa lauantaina 9.6. klo 13.00-15.00. 
Avoimet kylät –päivää vietetään Kesäkahvilan kauden 2018 avajaisten merkeissä. Kahvilassa voi 
myös tutustua Kesäteatterin katsomon kattamissuunnitelmiin. Tervetuloa! Järj. RKK   
 

 

Kesäkahvio avautuu tänäkin kesänä. Kahvio avoinna 9.6. - 5.8.18 klo 12.30- 19.30. Juhannuksena 
22.-23.6 näytösten aikana suljettu. Kahviossa myynnissä jäätelöä, kahvia, pullaa, makeisia ym. 
kesäisiä herkkuja (ei tupakkaa eikä alkoholia). Lauantaisin on perinteinen vohvelipäivä. 
Kahviosta voit ostaa lahjakortit Kesäkahvioon ja Kesäteatterin kahvioon. Kahviosta voi lunastaa 
myös Kesäteatterin kutsulippuja, jotka laskutetaan jälkikäteen toteutuneen mukaan.   
Aukioloaikana palvelee myös Kesäkirjasto. Meillä voi maksaa myös pankkikortilla ja asiakkaiden 
käytettävissä on WIFI. Tervetuloa kylän nuorten palveltavaksi! 
 
Kesäkirjastoon on saatu paljon lahjoituksena kirjoja. Lämmin kiitos lahjoittajille! 
Nyt haluaisimme poistaa kauemmin olleet kirjat, että saisimme uusia teoksia esille. Mikäli  
Sinulla on jokin kirja jonka haluat takaisin, ilmoitathan siitä sähköpostilla 
arja.ollinpoika@elisanet.fi tai tekstiviestillä 040 7195262 Arja. Ilmoitathan teoksen nimen ja 
kirjailijan 10.6.18 mennessä. Kiitos! Järj. RKK 
 

 

Teatterinäytöksiin kaivataan TALKOOLAISIA! Jos haluat olla osa yhteisömme satumaista 
kokemusta, vaikka sinulta löytyisi aikaa vain kerran kesässä ja jokin talkootehtävä kiinnostaa, niin 
otathan yhteyttä ryhmän vetäjiin: 
Kahvio / Taina Vitikka p. 045 2620300 ja Taina Viikari p. 050 3559667 
Lipunmyynti / Anne Qwick p. 040 7464265 
Järjestyksenvalvojat ja pysäköinnin ohjaus / Antti Havanka p. 0400 733801 
Käsityö- ja taidenäyttely / Helena Saikkonen p. 045 8520188 
Talkoolaiseksi voit ilmoittautua myös s-postilla ramsoo(at)ramsoo.fi. Talkoolaisen 
”lastenlippuikäiset” lapset voivat talkoovuorolla tulla mukana katsomaan näytelmää ilmaiseksi. He 
voivat mennä istumaan katsomoon vapaaksi jääneille paikoille ensimmäisen soiton jälkeen.   
Aladdin ja taikalamppu - näytelmän kenraaliharjoitukset tiistaina 26.6. klo 19.00. Tervetuloa 
näytelmän talkoolaiset ja näyttelijöiden perheet! Perinteiseen tapaan kahvitarjoilu väliajalla. 

      KÄÄNNÄ! 

http://www.ramsoo.fi/


 
 

Aladdin ja taikalamppu Rämsöön kesäteatterissa kesällä 2018 
 

Ohjaus ja käsikirjoitus Reeta Annala 
 

Ensi-ilta to 28.6. klo 19 to 5.7. klo 19 to 26.7. klo 19  to 2.8. klo 19 
la 30.6. klo 15  la 7.7. klo 15 la 28.7. klo 15  la 4.8. klo 15 
su 1.7. klo 15  su 8.7. klo 15  ti 31.7 klo 19  su 5.8. klo 15 
ti 3.7. klo 19  -tauko-   
 
      

Liput: aikuiset 16€, lapset (alle 13 v.) 10€, ryhmäalennus 1€/lippu (vähintään 15 henkilöä). 
Ennakkomyynti www.tiketti.fi. Tiedustelut ja varaukset p. 040 7036208 (klo 13-19). Kutsulippuja 
näytelmään voi lunastaa kesäkahvilasta. Vain käytetyt kutsuliput laskutetaan. Lisätietoja numerosta 

p. 040 7086208 (Kyläkerho). Järj. RKK/Kesäteatteri ja Vammalan teatteri 
 

 

Käsityö- ja taidenäyttely Ahtialan päiväkodilla näytelmäpäivinä. Näyttelyyn kaivataan paikallisten 
taiteilijoiden taidetta ja käsitöitä! Yhteydenotot Helena (nro yllä). 
 

 

Rämsöön kylän harrastuksia 
 

Iloinen Konkkaronkka kokoontuu päiväkodilla keskiviikkoisin 14.00-17.00 
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.00–19.00, oma kuula mukaan  

Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook / Rämsöön spinning 
Kesätauolla: Sählyryhmät, Naisten jumppa, 4H-kokkikerho, Tenavajumpat 
 

Hei rämsööläinen ja kesärämsööläinen! 

Kuljemmeko kehityksen kärjessä vai putoammeko sen kelkasta? 

Tiesitkö, että valokuitu on maailman paras tietoliikenneyhteys? Se päihittää ylivoimaisesti tiedonsiirtokyvyssään ja 

nopeudessaan kuparikaapelin ja langattomat yhteydet. 

Valokuitu tuo kotiisi erinomaisen tietoliikenneyhteyden. Saat kestävän ratkaisun kertainvestoinnilla. Valokuitu on 

omakotiasukkaille samanlainen itsestäänselvyys kuin sähkö ja vesi. Valokuituverkko kestää vähintään 50 vuotta ja nostaa 

merkittävästi kiinteistösi arvoa. Luotettavat ja tasavertaiset tietoliikenneyhteydet ovat maaseudun kehittymisen edellytys. 

Kiinteiden yhteyksien tarve lisääntyy koko ajan, koska netin käyttö moninkertaistuu lähivuosina: 

TV siirtyy nettiin, viihdepalvelut, turvapalvelut, etätyöskentely ja -opiskelu sekä hoiva- ja terveyspalvelut lisääntyvät ja 

yleistyvät verkon kautta. Tulevaisuudessa palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon ja vaativat suurempaa kapasiteettia 

mitä nyt voidaan edes kuvitella. 

Verkossa saat valita itse haluamasi palvelut. Et sitoudu vain yhteen palveluntarjoajaan, vaan käytössäsi on laajin 

mahdollinen netti-, viihde- ja hyötypalvelujen valikoima. 

Saat aina toimivan yhteyden. Kaapelit kaivetaan maahan, joten yhteyteen eivät vaikuta esim. sääolot. Laatu ei kärsi 

myöskään etäisyydestä tai yhtäaikaisten käyttäjien määrästä. 

Valokuitu on sinulle kertainvestointi, joka nostaa asuntosi arvoa (arvio jopa 10.000€). Valokuituliittymän hinta vaihtelee 

yleensä noin 2000 - 3000 euron välillä per kotitalous. Hinta määräytyy verkon tiheyden mukaan ja hankintaan on oman 

tontin osuudelta mahdollista saada kotitalousvähennystä. Liittymän voi maksaa myös osissa pitkällä jopa 60 kk 

maksuajalla. 

Taustaa: Vesilahden kunta teetti vuonna 2017 koko kunnan kattavan alustavan suunnitelman valokuidusta jokaiseen 

kunnan kiinteistöön, mukana myös vapaa-ajan asunnot ja yritykset. 

Kirkonkylän ja Narvan taajamiin (vain rajattu keskusta) ollaan toteuttamassa valokuitua Telian ja Vesilahden kunnan 

yhteistyössä Telian Avoin Kuitu -periaatteella. Muille alueille ei kaupallisten toimijoiden kiinnostusta ole ollut ja alueet 

pyritään kattamaan valokuituosuuskunnan toimesta. Osuuskunnan on mahdollista saada rakentamiseen 70 % maaseudun 

kehittämistukea. Tällöin 30 % kuluista jäisi osuuskunnalle, joka verkon omistajana laskuttaa vuosittaista käyttömaksua 

osakkailta. 

http://www.tiketti.fi/


 
Miten saan valokuidun kotiini? 

1. Ilmoita kiinnostuksesi Kerro kiinnostuksesi www.avoinkuitu.fi -sivustolla. Tämä ei vielä sido sinua mihinkään. 

(Paina sivun ylälaidan vihreästä Avoin Kuitu -napista ja jätä yhteystietosi) 

2. Kerää mukaan naapurisi 

Vinkkaa naapurillesi, että hekin käyvät ilmoittamassa kiinnostuksensa ja auta heitä tarvittaessa ilmoittamaan netissä. Mitä 

useampi lähtee mukaan, sitä varmemmin hanke toteutuu. 

Vesilahden kunnan alueella edistetään nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta kartoittamalla juuri nyt halukkuutta 

valokuituun ja osuuskunnan perustamiseen. Asian etenemisen takia kaikkien on ilmoitettava kiinnostuksensa! Osuuskunta 

toteutuu ja kannattaa asuinalueellamme, jos yli puolet asukkaista sitoutuu sen hankkimaan. Tämä edellyttää myös 

maaseudun kehittämistuen saamista. (Tätä tukea ei saa vapaa-ajan kiinteistöille). Liittymän hinta määräytyy palvelun 

ostavien kiinteistöjen määrän mukaan. Lue lisää ja kerro kiinnostuksestasi heti osoitteessa www.avoinkuitu.fi 

INFOTILAISUUS Rantapaviljongilla tiistaina 12.6. kello 18.00 alkaen. Kahvitarjoilu. 

Vesilahden kunta ja Telian Avoin Kuitu -tiimi Kysy puh. 044 4235 819 / laajakaistakoordinaattori Marjukka Lähdekorpi-

Ojala tai laajakaista@vesilahti.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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