TIEDOTE 14 / 2007

RÄMSÖÖ – Suomen Vuoden kylä 2007
Lasten ja nuorten sählyillat Seurantalolla perjantaisin kello 18.30 – 20.00.
Tervetuloa 5-12 -vuotiaat. Vetäjänä toimii Markku Ollinpoika puh. 0400 236 813
================

Kyläkerhon SYYSKOKOUS pidetään ke 7.11. kello 19.00 Ahtialan ryhmiksellä.
Kokousasiat: Toimintasuunnitelma* ja talousarvio vuodelle 2008 sekä muut säännöissä määrätyt
asiat. Muina kokousasioina ajankohtaiset yhdistyksen asiat, mm. pidetäänkö Vuoden kylä -juhlaa
ja pikkujoulut yhdessä esim. 8.12. vai miten?
Johtokunta
================

TALKOOT Teatterirannassa la 10.11. alkaen kello 9.00. Laiturin nosto, rännien puhdistus,
kaivon kunnostus, lavasteiden peittäminen ja paviljongin talvihuolto. Ilmoita Arvolle tulostasi 6.11.
mennessä p. 050 3074 405, jotta tiedetään varata tarvittavat välineet ja muonitus talkooväelle.
================

Rämsöön kyläsuunnittelupäivä pidetään la 1.12. Päivän aikana perehdytään kylän

tulevaisuuden suunnitteluun ja sen painopisteisiin sekä tutkitaan kyläskyselyn tuloksia. Tältä pohjalta
päivitetään kyläsuunnitelma. Varatkaa päivä jo kalenteriinne! (Paikkaa ei vielä päätetty).
================

Etsimme majoitusta 4 kirvesmiehelle, jotka tulevat rakentamaan omakotitaloamme Rämsööseen.
Sekä omakotitalon vuokraus että hyvin varusteltu mökkimajoitus huomioidaan. Ajankohta on huhtitoukokuu 2008 noin 5 viikkoa.
Yhteydenotot numeroon 040 5184 726 / Mari Taverne.

================

Mökkitonttia etsitään Rämsööstä! Haen metsäistä mökkitonttia Rämsööstä.
Toiveita: noin 1 ha, mieluiten mäntymetsää tai metsän reunaa, avaralta paikalta, ei lähinaapureita,
saa siis olla ”korvesta”, kunhan vain pääsee autolla lähelle.
Ota yhteys puh. 040 5780 825 / Karjalainen.
================

ETSIMME Kyläkaava julkaisuun valokuvia Rämsöön luonnosta; talvikuvia, kesäkuvia, järvestä,
metsästä ja muuta tyypillistä kylästä. Näitä voit tuoda Marjukalle tai seuraavaan kokoukseen.
19.9. kirjattiin mahdollisia ulkoilupolkuja ja -reittejä kylästä, merkittäviä paikkoja sekä mahdollisia
rakennuspaikkoja kylästä. Näiden etsiminen ja kaavatyö jatkuu vuoden loppuun.
Vesilahden kunnan tontit Honkiniemen alueella ovat kaikki myyty ja Peippola on varattuna.
Tontteja kylästä kysytään jatkuvasti - ilmoitelkaa kyläsihteerille tai Jurille, jos haluatte myydä.
Kyläkaavaa tekee Juri Pelkonen puh. 0500 875 785, email: juri.pelkonen@tut.fi
================

Vesilahden kyläsihteeri Marjukka on vuosilomalla 12.- 20.11.2007.
================

Tuoretta hunajaa Rudangonmaan hunajatarhalta / Vesa Klinge p. 0400 262 110.

* RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2008
(Johtokunnan esitys. Asiat ovat sattumanvaraisessa järjestyksessä)
Kuukausikokoukset
Kuukausikokouksissa annetaan evästykset johtokunnalle ja työryhmille. Kyläsuunnittelun seuranta.
Kesäteatteri
Teatterissa esitetään yhteistyössä Teatteri Kurjen ja Vammalan Teatterin kanssa …
Musiikki- ja kuvataide yms.
Moottorimusiikin festivaali pidetään 14.-15.6.2008. (Esiintyjinä: Pohjonen ja Perko & Kosminen).
Pyritään järjestämään ITE-taidenäyttely kesällä.

Hanketyö
Kyläkerho toimii vastuullisena vetäjänä Vesilahden ja Lempäälän kylien yhteisessä hankkeessa.
Ahtialan kyläkoulun kiinteistössä toimii nyt Ahtialan ryhmäperhepäivähoitokoti.
Tehdään yhteistyötä ryhmiksen kanssa.
Kylämarkkinointi
Markkinointityöryhmä jatkaa toimintaansa.
Tiedotus ja suhdetoiminta
Kylätiedotetta jaetaan samaan tahtiin kuin nykyäänkin. 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 nuorisoseurat ja kyläkerhot sekä muut
yhdistykset, Lempäälän kunta ja kylät, Kantri ry ja Pirkan kylät.
Kerhotoiminta
Tuetaan äitilapsi-piiriä, Iloinen Iltapäivä –kerhoa, äijäkerhoa, lasten/nuorten toimintaa ja
muuta kyläläisten aktiivisuutta.
Kesäkahvila
Kylän nuorille varataan mahdollisuus tienata tekemällä kesätyötä rantakahvilassa.
Virkistys ja koulutus
Järjestetään kaikille yhteisiä tilaisuuksia niin koulutuksen kuin virkistäytymisen merkeissä.
Toimikunnat
Kesäteatteri, Moottorimusiikin festivaali, kesäkahvila, taide/kulttuuri, kylämarkkinointi, tiedotus,
muistamiset ja ravintola. Näiden lisäksi perustetaan työryhmiä tarpeen mukaan.
Vastuuhenkilöt: Rantapaviljonki, kalusto ja kirkkovene.
Suonojärvi
Kyläkerho suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö
tulevaisuudessakin. Laiturin uusimista suunnitellaan.
Perinteen tallennus
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa.
Kaluston ja palveluiden myynti
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokraus, koulutustilaisuudet ja toimistopalvelut sekä vähäinen
tuotemyynti (t-paidat ja lippikset).
Härkäläntie kuntoon.
Toimitaan aktiivisesti Rämsöö - Tottijärvi välisen tien (2991) kunnostamisen puolesta. Joku tempaus?

Rämsöön kylän harrastustoimintaa:
• Naisten jumppa ryhmiksellä tiistaisin kello 18.30 - 19.30. Vetäjänä toimii Kati Vaahtolammi.
• Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin. Vuorotellen kodeissa ja Ahtialan ryhmiksellä.
Seuraavan kerran Viikarissa 13.11. kello 9 – 11.
• Seurakunnan kerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 9 - 11 Ahtialan ryhmiksellä.
• Äijäkerho kokoontuu perjantaisin Alhon Reijon verstaalla kello 18.00 -20.00.
• Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18. – 19 Narvan monitoimitalolla.

