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RÄMSÖÖ – Valtakunnan vuoden kylä 2007

KYLÄKERHO täyttää ensi vuonna 30 vuotta! (8.2.1979 pidettiin kyläkerhon perustava
kokous Toivo Teerellä). Kyläkerhon 30-vuotista taivalta juhlistetaan ensi vuoden aikana
erilaisin tavoin. Ensimmäiseksi teemme teatteriretken lauantaina 7.2. Tampereen
Komediateatteriin katsomaan 39 askelta –näytelmää.
”39 askelta on voittanut "Parhaan uutuuskomedian" palkinnon Laurence Olivier Award -gaalassa 2007!
Tampereen Komediateatterilla tarjota tämä huipputeoksen ensimmäisenä suomenkielisenä teatterina.
Tämä parituntinen komedia naurattaa katsojaansa terävyydellään ja nerokkailla näyttämöratkaisuillaan.
Katsojat saavat seurata Richard Hannayn (Ola Tuominen) takaa-ajoa, josta ei puutu komiikkaa, jännitystä eikä edes
kaksitasolentokoneita. Itse Alfred Hitchcock piipahtaa tarkkasilmäisten iloksi!” Pääroolissa on Ola Tuominen. Antti
Majanlahti ja Heikki Railevirta taituroivat kumpikin liki 30 roolissa. Anu Raipia vastaa komedian naiskauneudesta
kolmessa suuressa roolissa. Ohjaus Tommi Auvinen. (Näytelmä ei sovi alle kouluikäisille).
Lisää www.tampereenkomediateatteri.fi

Teatteriesitys alkaa kello 15.30 ja kestää pari tuntia. Esityksen jälkeen ruokailemme
teatterin ravintolassa puffet -pöydästä. Rämsööstä matkaan lähdetään linja-autolla ja paluu
on ruokailun jälkeen. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Mukaan pääset:
ilmoittautumalla Marjukalle puhelimitse tai sähköpostilla JA sen jälkeen maksamalla
osallistumismaksun 15  / hlö Rkk:n tilille 551105-44406 (TSOP). 50 ensimmäistä mahtuu.
Kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 7.1.09 kello 19.00 Vitikalla.
Kokousasioita mm.: kesäteatteri ja muita ajankohtaisia asioita.
Rämsöön kyläkerho on kokoontunut katkeamatta joka kuukausi (vain heinäkuut ”lomaa”) kohta 30
vuotta. Kuukausikokouksissa keskustellaan ja päätetään avoimesti asioista ja annetaan evästykset
johtokunnalle ja toimikunnille. Toimintasuunnitelma on kääntöpuolella. Tervetuloa mukaan!

Kyläkerhon syyskokouksessa 5.11.Kylävintillä valittiin johtokunta vuodelle 2009:
Puheenjohtaja Mari Ollinpoika, Varapuheenjohtaja Erkki Tarvainen,
Sihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Rahastonhoitaja Anja Haliseva
sekä muut johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Arto Uusitalo (Rita Uusitalo), Kati Vaahtolammi (Taina Viikari), Birgitta Mäkinen (Paula Nissilä),
Ari Karhu (Taina Vitikka), Arja Ollinpoika (Anneli Haliseva).
Erovuorossa olivat: Birgitta Mäkinen ja Ari Karhu (molemmat valittiin uudelleen).
Tilintarkastajat: Seija Vaahtolammi ja Pertti Eräniitty
Varatilintarkastajat: Matti Viikari ja Tauno Rantanen
Työryhmiä ja vastaavia:
Kesäteatteri: Aluksi johtokunta ja myöhemmin valitaan tuottaja
Ravintola: Taina Vitikka ja Taina Viikari, Kylämarkkinointi ja tiedotus: Marjukka LähdekorpiOjala (vetäjä), Mari Ollinpoika, Ari Karhu, Rauni Rokka, Vesa Klinge ja Taina Vitikka
Moottorimusiikin festivaali: Marjukka Lähdekorpi-Ojala (vetäjä),
Ari Karhu, Mari Ollinpoika ja Juha Vaahtolammi, ITE-Taide: Ari Karhu
Kiinteistövastaavat: Erkki Tarvainen ja Rauno Mäkinen
Kesäkahvila: Anja Haliseva
Kalustovastaava: Anneli Haliseva,
Rämsöön kylän toimintaa:
Lasten ja nuorten sählyä pelataan maanantaisin seurantalolla kello 18.30 - 19.30.
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 - 19.30 ryhmiksellä kansalaisopiston piirinä.
Naperojumppa tiistaisin ryhmiksellä 17.30 - 18.15 alkaen 13.1. (noin 3-6 vuotiaille)
Ilmoittaudu vetäjälle Mervi Peltoniemelle puh. 040 7489 566.
Seurakunnan kerho joka toinen keskiviikko (pariton vko) kello 9-11 ryhmiksellä.
Äijäkerho keskiviikkoisin kello 18 - 21 Reijo Alhon verstaalla. (Reijo 0400 780 623)
4H:n kokkikerho torstaisin kello 16.00 - 17.00 seurantalon keittiöllä.
Miesten lentopalloa sunnuntaisin Narvan monitoimitalolla kello 18 - 20.

RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009
Vuoden 2009 teemana on juhlistaa kyläkerhon 30-vuotista taivalta. Vuoden aikana panostetaan
etenkin kyläläisten yhteisöllisyyden tukemiseen. Toinen keskeinen tavoite on saattaa Kyläverkko hanke loppuun ja tehdä arviot kyläsihteeritoiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen.
Virkistys ja yhteisöllisyys
Järjestetään kaikille yhteisiä tilaisuuksia. Talvella 30-vuotisjuhlan merkeissä lähdetään
bussikuljetuksilla teatteriin ja syömään Tampereelle. Lisäksi tehdään muita kaikille yhteisiä retkiä
innostuksen mukaan.
Kuukausikokoukset
Kuukausikokouksissa annetaan evästykset johtokunnalle ja työryhmille.
Kyläkoulu
Koulun kiinteistössä toimii Ahtialan ryhmäperhepäivähoito. Yhteistyötä ryhmiksen kanssa tehdään
mm. Äitilapsipiirin kokoontumisten ja yhteisten retkien muodossa.
Kesäteatteri
Teatterissa esitetään yhteistyössä Teatteri Kurjen ja Vammalan Teatterin kanssa aikuiselle suunnattu
komedia.
Kylämarkkinointi
Markkinointityöryhmä jatkaa toimintaansa. Suunnitellaan Rämsöö -tuote/tuotteet.
Tiedotus ja suhdetoiminta
Kylätiedotetta jaetaan talkoilla entisellä tahdilla. Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Rämsöön Urheilijat, Rämsöön maa- ja kotitalousseura, Wanhan
Teknolokian Kerho, Rämsöön kyläosuuskunta, Suonojärven-Kuralan osakaskunta, Teatteri Kurki,
Vammalan teatteri, Vesilahden kunta, Vesilahden kyläyhdistykset, nuorisoseurat ja muut yhdistykset,
Lempäälän kunta ja kylät sekä muut yhdistykset, Kantri ry ja Pirkan kylät.
Perinteen tallennus
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa.
Kerhotoiminta
Tuetaan kerhotoimintaa: äitilapsipiiriä, lasten/nuorten toimintaa, Iloinen iltapäivä- ja äijäkerhoa sekä
muuta kyläläisten aktiivisuutta.
Kesäkahvila
Kylän nuorille varataan mahdollisuus tienata tekemällä kesätyötä rantakahvilassa.
Kahvilan tarkoituksena on nuorten työllistäminen, ei taloudellinen toiminta.
Kylämaisema ja ympäristö
Kyläkerho suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö
tulevaisuudessakin. Kyläkaavan ja kyläsuunnitelman asioita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Hanketyö
Kyläkerho toimii päävastuullisena vetäjänä Lempäälän ja Vesilahden kylien yhteisessä Kyläverkko hankkeessa. Tavoitteena on kylien kehittäminen ja saada kyläsihteeritoiminta pysyväksi.
Taide/musiikki
Pyritään järjestämään ITE-taidenäyttely myös ensi kesänä.
Palvelutarjonta
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokraus, koulutustilaisuudet, toimistopalvelut ja tuotemyynti.
Härkäläntie kuntoon.
Toimitaan aktiivisesti Rämsöö-Tottijärvi välisen tien (2991) kunnostamisen puolesta.
Toimikunnat: kalusto, kesäkahvila, kesäteatteri, kiinteistö, kirkkovene, kulttuuri, kylämarkkinointi,
tiedotus, muistamiset ja ravintola. Muita työryhmiä perustetaan tarvittaessa.
Sitoutumisen suhteen on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa. Sitä joko on tai sitten ei. Mitään välimuotoa ei ole.
-Pat Riley-

Kylätiedotteen julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, Halisevantie 22, 37350 Rämsöö, puh. 040 7036 208
ramsoo@ramsoo.fi www.ramsoo.fi (Tiedotteen saat sähköpostilla ilmoittamalle osoitteesi meille)

