TIEDOTE 9. / 2009

Valtakunnan vuoden kylä 2007- Rämsöön kyläkerho 30 vuotta / 2009!

Rämsöön kyläkerhon SYYSKOKOUS pidetään keskiviikkona 11.11. kello 19.00 Kylävintillä.
Syyskokouksen asiat; toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä henkilövalinnat vuodelle 2010 ja
muut sääntömääräiset kokousasiat. (Johtokunnan esittämä toimintakertomus on kääntöpuolella)
Rämsöön Urheilijat JOHTOKUNTA kokoontuu su 15.11. kello 18.00 Sami & Anneli Halisevalla.
Rämsöön Urheilijat SYYSKOKOUS pidetään sunnuntaina 13.12. kello 18.00 Kylävintillä.
Sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat; toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
henkilövalinnat vuodelle 2010.
Urheiluseura KIITTÄÄ kaikkia 30. Jaskan Lenkin ja kirpputorin osallistujia sekä lahjoittajia!
RÄMSÖÖN KOKO KYLÄN PIKKUJOULUJUHLAA VIETETÄÄN lauantaina 28.11. kello 18.00
alkaen Rämsöön Seurantalolla. Ohjelmavinkkejä vastaanotetaan. RU ja RKK.
Valmistelu/koristelutalkoot perjantaina 27.11. kello 18 alkaen.

Rämsöön kylän toimintaa:
ÄITILAPSIPIIRI kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa.
Seuraavan kerran ma 16.11. kello 10 alkaen Taina Viikarilla. 30.11. Ahtialan ryhmiksellä kello 9 ‒ 11.
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 ‒ 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anu Peltoniemi)
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 ‒ 19.30 ryhmiksellä (vetäjänä Kati Vaahtolammi)
Lasten peli-illat tiistaisin kello 18.30 ‒ 19.30 Seurantalolla. (Markku Ollinpoika p. 0400 236 813)
Seurakunnan kerho keskiviikkoisin kello 9.00 ‒ 11.00 ryhmiksellä (noin 4-6- vuotiaille)
Äijäkerho Alhon Reijon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 ‒ 20.00.
4H: n kokkikerho aloittaa taas torstaisin Seurantalon keittiössä kello 16.00 ‒ 17.00.
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 ‒ 20.00 Narvan monitoimitalolla.
Lisäksi Lempäälä opiston kursseina ryijykurssi ja sukututkimuskurssi. (Lisätiedot opistolta ja kylätiedote 7).

Tulevaa:
Rämsöön vetämä Kyläverkkohanke päättyy 31.12.2009. Kyläkerho on hakenut hankkeen toteuttamiselle
jatkoaikaa 30.4.2010 asti. Johtokunta on päättänyt että tällä hetkellä ei lähdetä vetämään ja hakemaan uutta
kylien/kuntien yhteistä kehittämishanketta. Kuntien osallistumisesta kyläsihteeritoimintaan on tehty esitys ja
käyty useita keskusteluja. Lempäälän ja Vesilahden kunta ovat lupautuneet rahoittamaan yhdessä 20 %
toiminnasta. Alkuvuoden aikana toiminnan jatkoa ja sen toteuttamismallia tullaan pohtimaan uudelleen.
Moottorimusiikin päivä on nyt siirtynyt vuodella eteenpäin. Suunniteltu päivä on 6. ja 7. elokuuta 2011.
Huippunimiä on luvassa paikallisten osaajien kanssa esiintymään. Niistä lisää asioiden edetessä.
Rämsöön kesäteatteriin etsitään ensi kesäksi sopivaa koko perheen näytelmää ja pian taas näyttelijöitä.

VALOKUVIA KAIVATAAN YHÄ! Rämsöön kesäteatteri viettää ensi vuonna 25 vuottaan! Ajatuksena olisi tehdä

koostetta teatterimme toiminnasta. Kaivakaapa kuva-arkistojanne ja lainatkaa valokuvianne Nallelle tai
Marjukalle skannaamista varten. Kaikenlaisia kuvia tarvitaan ja rannasta yleensäkin edelleen!
Siemen jonka tänään kylvät, ei tuota satoa ennen huomista. Siitä syystä et ole yhtä kuin tämänhetkiset saavutuksesi.
Tämänhetkisistä saavutuksistasi näkyy millainen olet ollut.
- James A. Ray -

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
(29.10.09 Rämsöön kyläkerhon johtokunnan tarkastamaton esitys syyskokoukselle)

Rämsöön kesäteatteri toimii 25 kauttaan ja tätä juhlistetaan mm. kokoamalla näytelmistä kuvamateriaalia
ja historiaa talteen sekä tuomalla sitä mm. ITE-näyttelyssä esille.
Kyläläisten aktiivisuuden yhteisöllisyyden tukemiseen panostetaan edelleen.
Virkistys ja yhteisöllisyys
Järjestetään kaikille yhteisiä tilaisuuksia. 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 Vammalan Teatterin kanssa koko perheelle suunnattu komedia.
25-vuotisteema esille. Mahdollisia muitakin tilaisuuksia Teatterirannassa (yhteislaulua tms.)
Kylämarkkinointi
Markkinointityöryhmä jatkaa toimintaansa. Pyritään samaa muutama tontti kylästä myyntiin ja esille
(kyläkaava).
Tiedotus ja suhdetoiminta
Kylätiedotetta jaetaan talkoilla entisellä tahdilla. Sähköpostirinkijakoa laajennetaan. Uudet kyläläiset
toivotetaan tervetulleiksi kylään. Tehdään yhteistyötä laajasti ja haetaan yhteistyökumppaneita tilanteen ja
tarpeen mukaan.
Perinteen tallennus
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa. Kowan Teknolokian Päivien®
tavaramerkki uusitaan W.T.K.:n kanssa ja tapahtuman kuvamateriaalista tehdään/teetetään DVD-levy.
Kerhotoiminta
Tuetaan kerhotoimintaa: äitilapsipiiriä, lasten/nuorten toimintaa, Iloinen iltapäivä -kerhoa ja äijäkerhoa sekä
muuta kyläläisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta.
Kesäkahvila
Kylän nuorille varataan mahdollisuus tienata tekemällä kesätyötä rantakahvilassa. Kahvilan tarkoituksena on
nuorten työllistäminen - ei taloudellinen toiminta. Kahvilan toiminnassa on oltava aikuinen henkilö (joka
mahdollisesti toimii työntekijän loman sijaisena).
Kylämaisema ja ympäristö
Kyläkerho suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö
tulevaisuudessakin. Kyläkaavan ja kyläsuunnitelman asioita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Kylänkehittämishanketyö
Kyläkerho hakee jatkoaikaa nykyiselle Kyläverkkohankkeelle. Hankkeen aikana pyritään selvittämään
kyläsihteeri/toimintamalli. Tavoitteena on kylien kehittäminen ja saada kyläsihteeritoiminta pysyväksi.
Taide/musiikki
Pyritään järjestämään ITE-taidenäyttely kesällä. Teemana on kesäteatteri 25 vuotta.
Valmistellaan Moottorimusiikin päiviä 6.-7. elokuuta 2011. Ulkoilmaelokuvalle tarjotaan tilat käyttöön.
Kylän palvelutarjonta
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokraus, koulutustilaisuudet ja pienimuotoinen tuotemyynti.
Härkäläntie kuntoon.
Toimitaan aktiivisesti Rämsöö - Tottijärvi välisen tien (2991) kunnostamisen puolesta.
Toimikunnat tai vastaavat:
kalusto, kesäkahvila, kesäteatteri, kiinteistö, festarityöryhmä, kylämarkkinointi, muistamiset ja ravintola.
Muita työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

