TIEDOTE 15 / 2007

RÄMSÖÖ – Suomen Vuoden kylä 2007

Rämsöön kyläsuunnittelupäivä pidetään lauantaina 1.12. Suonojärven rannalla
Metsästysseuran majalla. Aloitetaan aamukahvilla kello 10. Päivän aikana perehdytään
kylän tulevaisuuden suunnitteluun ja sen painopisteisiin sekä tutkitaan kyläkyselyn tuloksia.
Tältä pohjalta päivitetään kyläsuunnitelma. Sopparuokailu päivällä ja urakan päätteeksi on
sauna lämpimänä (n. klo 15). Tulkaa joukoin!
================

RÄMSÖÖN PERINTEISET PIKKUJOULUT la 8.12.2007 alkaen kello 18.00
Rämsöön Seurantalolla. Ohjelmassa: Vuoden kylä -juhlapuhe, pikkutontut,
monenlaista hauskaa ohjelmaa, joulupuuro ja kahvit, joulupukki. Tuo mukanasi valokuvia

kylän toiminnan esittelypöytään.(Laita nimesi kuvan taakse. Parhaat kuvat valitaan luvallanne
kyläkaavan julkaisuun). Juomaa myydään puhvetista. Nimellä varustetut paketit pukinkonttiin. Vapaa

pääsy. TERVETULOA! Kyläkerho & urheiluseura.
================

Iloisen iltapäiväkerhon retki Vammalaan pe 7.12. Lähtö koulukyytien jälkeen, ruokailu ja
mahdollisuus jouluostoksiin. Lisätiedot Taimi Alho puh. 3738 812.
================

Rämsöön kyläkerhon johtokunnan kokous pe 7.12. kello 18.30 Kylävintillä.
Asia: Kyläverkko– hankkeen käynnistys ja paikan auki laittaminen.
================

Pikkujoulujen koristelutalkoot perjantaina 7.12. alkaen kello 19.00 Seurantalolla.
================

Kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 12.12. kello 19.00 Kylävintillä.
Asiat: Loput henkilövalinnat, uusi hanke, kesäteatteri ja Moottorimusiikin festivaali jne.
================

Kyläkerhon syyskokouksen henkilövalinnat vuodelle 2008.
(Syyskokous 7.11. Ahtialan ryhmiksellä).

Puheenjohtaja: Mari Ollinpoika, varapuheenjohtaja: Erkki Tarvainen
sihteeri: Marjukka Lähdekorpi-Ojala, rahastonhoitaja: Anja Haliseva
Muut johtokunnan jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):
Birgitta Mäkinen (Paula Nissilä), Ari Karhu (Taina Vitikka), Arja Ollinpoika (Anneli Haliseva) ja Kati
Vaahtolammi (varahenkilö jäi valitsematta) sekä Raunin tilalle jäi valitsematta jäsen.
(Erovuorossa olivat: Rauni Rokka, Arja Ollinpoika ja Mika Kainulainen
Tilintarkastajat: varsinaiset - Pertti Eräniitty ja ? (ei valittu vielä)
sekä varatilintarkastajat - Matti Viikari ja Tauno Rantanen.
Työryhmät:
Muistamiset: Taina Viikari ja Pirkko Haavisto, Kesäteatteri: Pj. ja johtokunta,
Ravintola: Taina Vitikka, Kylämarkkinointi ja tiedotus: Marjukka Lähdekorpi-Ojala (vetäjä), Mari Ollinpoika,
Ari Karhu, Vesa Klinge ja Taina Vitikka, ITE-Taide: Ari Karhu, Moottorimusiikin festivaali: Marjukka
Lähdekorpi-Ojala, Ari Karhu, Mari Ollinpoika ja Juha Vaahtolammi
Kiinteistövastaavat: Erkki Tarvainen ja Rauno Mäkinen, Kalustovastaava: Anneli Haliseva,
Kirkkovenevastaava: Erkki Tarvainen, Kesäkahvila: Anja Haliseva.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2008 johtokunnan esityksen mukaisesti.
================

KYLÄKAAVA –projektin tilanne:
ETSIMME Rämsöön Kyläkaava julkaisuun valokuvia Rämsöön luonnosta; talvikuvia, kesäkuvia,
järvestä, metsästä ja muuta tyypillistä kylästä!
Valokuvia voit tuoda Marjukalle, pikkujouluun tai viimeistään 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 myytyjä 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
Rämsööläiset jatkavat omaehtoista kylän kehittämistään.

Rämsöön kylässä tehtiin vuosina 1982–1983 kylätutkimus (mm. käytiin haastattelemassa joka taloudessa), jonka pohjalta
laadittiin ensimmäinen kyläsuunnitelma ja ympäristösuunnitelma vuonna 1987. Suunnitelma vastasi nykyisiä nk. kyläkaavoja. Se
tehtiin kyläsuunnittelupiirissä yhteistyössä silloisen Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Suunnitelman
perusajatuksena oli jo tuolloin olla kylän ominaispiirteitä säilyttävä ja toisaalta kylää ja kyläkuvaa kehittävä. Suunnitelmassa
kartoitettiin kylän maisemallisesti tärkeät kohteet ja mahdolliset rakennuspaikat. Käsittelyssä oli Rämsöön kylän länsipuoli eli
keskeisin osa kylää. Kartoitetuista rakennuspaikoista useimmille on nyt rakennettu ja kuluneen 20 vuoden aikana uusia taloja on
rakennettu myös tuon suunnittelualueen ulkopuolelle. Vaikka Rämsöön kylästä ovat monet palvelut hävinneet, näyttää tonttien
kysyntä lisääntyneen, taloja rakennetaan ja vahva yhteisö jatkaa aktiivista kylätoimintaansa. Kylän keskipiste Suonojärvi on
edelleen tärkeä osa maisemaa, ympäristöä ja asumisviihtyvyyttä. Vesien- ja ympäristön tulevaisuudesta on huolehdittava ja ne
otetaan
tarkasteluun myös tässä suunnitelmassa. Juuri kunnostettu seututie 301 Vammalasta on tuonut selvästi lisää liikennettä kylään,
mutta kyläläisten eniten käyttämä suunta on selvästi suuntaan Nokian suuntaan Härkäläntietä.
Kyläkaavasta on neuvoteltu kunnan kanssa ja se pyritään saamaan valtuuston hyväksyttäväksi.

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

Moottorimusiikin festivaali järjestetään 14.6.2008 Rämsöössä

Festivaalilla Kimmo Pohjonen esittää Maamoottorisinfonia 2., jonka hän säveltää haitarille ja
maatalouskoneille. Jukka Perko ja Samuli Kosminen esittävät Konela 2. Jukka - saksofoni ja Samuli lyömäsoittimet. Muut konserttien ”instrumentit” ovat vielä arvoituksia maamoottoreista metalliverstaan
koneisiin ja laitteisiin. Ideoita soittimista otetaan mielihyvin vastaan!
Festivaalityöryhmä on Marjukka L-O, Ari ”Nalle” Karhu, Juha Vaahtolammi ja Mari Ollinpoika.

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 11.12. kello 9.00 – 11.00 Tarja Kujanpään luona (osoite Mäntyniemi).
• Seurakunnan kerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 9.00 – 11.00 Ahtialan ryhmiksellä.
• 4H-kerhon kokkikerho seurantalon keittiöllä torstaisin kello 16.00 - 17.00.
• Äijäkerho kokoontuu perjantaisin Alhon Reijon verstaalla kello 18.00 - 20.00.
• Lasten sählyillat perjantaisin Seurantalolla kello 18.30 – 20.00. (Vetäjänä Markku Ollinpoika).
• Lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 19.00 Narvan monitoimitalolla.

