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Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 8 kunnan alueella 
toimiva alueosuuskauppa. SSO toimii viidellä päätoimialalla market- ja tavaratalokaupassa, 
liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa, rauta- ja maatalouskaupassa, 
sekä autokaupassa. Asiakasomistajia SSO:ssa on jo lähes 67 000, liikevaihto oli vuonna 2015 noin 456 
miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on n. 1300. 

Lohjan Rantajamit alkaa torstaina 7.7.  
 
Jotta bileet nousevat kattoon, tarvitaan ihmisiä! Aurlahden rantaan pystytetyssä teltassa 
käy jo kuhina, kun Lohjan kesän kohokohtaa valmistellaan alkavaksi. Lohjalaisten oma 
luokkakokous, Rantajamit, järjestetään kesällä 2016 SSO:n toimesta jo 15. kerran. 
Rantajamit on vakiintunut Lohjan kesän tapaamispaikaksi, sillä 2016 festari on 
järjestyksessään jo 26.  
 
Rantajamit on tuttu festari lohjalaisille ja myös useimmille Lohjalta pois muuttaneille. 
Monista jameilla on luokkakokousfiilis. Niin paljon siellä tapaa tuttuja läheltä ja kaukaa. On 
mukavaa muistella menneitä ja kertoa tämän hetken kuulumisia hyvän musiikin, ruuan ja 
juoman parissa.  
 
– Tänä vuonna sosiaalisessa mediassa on kuulunut huolestunutta kohinaa siitä, onko SSO 
siirtämässä tapahtumaa Saloon. Huolestuneille perinteisen luokkakokouksen kokoontujille 
voin sanoa, että SSO pyrkii kyllä jatkossakin järjestämään Rantajamit nykyisen mallin 
mukaisesti, mikäli paikan osalta puitteet ovat mahdolliset jatkossakin, kertoo SSO:n 
toimialajohtaja Kosti Talala. 
 

Järjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin esiintymisajoissa. 
 
Lisäksi perjantaina lavalla esitellään Lohjan Omenatyttö 2016 –kisan kandidaatit. 
Rantajamien virallisena juontajana ja esiintymisten välillä tunnelman nostattajana toimii 
Lohjan oma ääni, radio Novasta tuttu Anssi Honkanen.  

Rantajamit 2016 esiintyjäkattaus ja arvioidut esiintymisajat: 
 
7.7. TORSTAI 
 
Teltta aukeaa klo 18.00 
19.00 
Bändien kehityskaari -voittaja, 
EKKIS 
19.30 
Roope Salminen & Koirat 
21.15 
Juha Tapio 
22.50 
JVG 
 

8.7. PERJANTAI 
 
Teltta aukeaa jo klo 17.30 
18.45 
Antti Tuisku 
20.30 
Vesala   
22.30 
Chisu  

9.7. LAUANTAI 
 
Nuorisopäivä klo 12-15 
12.30 
Benjamin 
13.15 
JVG 
Alue sulkeutuu klo 15.00 
 
Illan osalta teltta aukeaa klo 18.00 
19.00 
Sanni 
20.45 
Steve´n Seagulls   
22.30 
Eppu Normaali n. 90 min 
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Festariteltta on auki to-la klo 18.00–01.00, jonka jälkeen on etkot ja jatkot Nummelan 
Antoniossa joka ilta. Perinteisesti Rantajamien pääsylipulla on jamien aikana 7.–9.7.2016 
vapaa sisäänpääsy viralliseen jatkopaikkaan Nummelan Antonioon. Rantajamien alueella 
on anniskeluoikeudet ja ikäraja tapahtumaan on 18 vuotta. 
 
Nuorisopäivä on ollut jälleen suosittu 
 
Perheille ja nuorille suunnattu päihteetön nuorisopäivä sai jälleen suuren suosion: 
Benjaminin ja JVG:n tähdittämän nuorisopäivän lippuja on kohtuullisen hyvin. Tapahtuma-
alueen portille tulee myös liput myyntiin tapahtumapäivänä, kertoo toimialajohtaja Kosti 
Talala. 
 
– Ennakkolipunmyynti on muutoinkin sujunut hyvin. Torstain, perjantain ja lauantain lippuja 
on vielä ennakkomyynnissä, ja myös näiden päivien lippuja tulee vielä portille myyntiin, jos 
päivää ei myydä ennakkoon loppuun, jatkaa Talala. 
 
Ennakkolippuja Rantajameille myydään Lohjan Prismassa, Nummelan Prismassa ja 
Halikon Prismassa infossa sekä tiketissä. 
 
Yritysalue on loppuunmyyty 

 
Rantajameilla on tuttuun tapaan myös yritysalue, jonne mahtuu 300 vierasta päivittäin. 
– Yritysalue on ollut tänä vuonna todella suosittu: Torstain, perjantain ja lauantain 
yritysalueen VIP-liput on jo myyty loppuun, kertoo Talala.  
 
– Yrityslippuun sisältyy pääsylipun lisäksi buffet ruokailu – tänä vuonna lähituottajien 
raaka-aineista valmistettu kotimainen kesäinen makumatka, kertoo ravintolapäällikkö Elina 
Pakkanen.  
 
Lisätietoa yritysalueesta ja -lipuista: Elina Pakkanen, elina.pakkanen@sok.fi,   
p. 044 7705 100 
 
Rantajamien tietoja päivitetään nettisivuille www.rantajamit.fi ja löydät meidät myös 
Facebookista: Rantajamit. 
 
Lisätietoja: 
SSO, toimialajohtaja Kosti Talala, p. 044 770 5188 


