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Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi

Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa:
ma 29.11. Mari Tavernella kello 10 ja ma 13.12. ryhmiksellä kello 9–11.
Kyläseminaari ti 30.12. kello 19.00 Ehtookodossa Lempäälässä. Kahvit alkaen
18.30.
Aiheena on sopimuksellisuus eli maaseudun palvelusopimus (miten yhdistys voi tuottamastaan
palvelusta sopia esim. kunnan kanssa ja saada siitä korvauksen). Alustajina ovat Someron liikunta
ry:stä toiminnanjohtaja Veera Hälli ja Suoraman vanhempainyhdistyksestä Jari Ylinen
(Kehityspolut). Molemmilla on merkittävä kokemus palvelusopimuksesta kunnan kanssa.
(Suoraman iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen ja varojen kerääminen on erityinen esimerkki).
Tilaisuuden järjestää Kylien yhteinen huomen hanke. Osallistumismaksu (kahvi & vuokra) on 5
euroa / henkilö.
Lisätiedot kyläsihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala puh. 040 800 7331.

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous ja samalla yleinen kokous pidetään ke 1.12.
kello 18.30 alkaen Anja Halisevan luona.
Aiemman päätöksen mukaan hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2011 sekä tehdään loput syyskokouksen henkilövalinnat.
Kokoukseen kutsutaan perinteisesti vuoden 2010 aikana kylään muuttaneita henkilöitä.
Toimintasuunnitelmaa pohdittiin 13.11. Hukianhovissa pidetyssä suunnittelupäivässä, johon
kutsuttiin myös urheiluseuran johtokuntaa mukaan. Luonnos on tämän kylätiedotteen liitteenä.

Ahtialan ryhmiksen Joulujuhlaa vietetään perjantaina 10.12. kello 18.30 alkaen.
Lämpimästi tervetuloa mukaan perheet, isovanhemmat ja kyläläiset.
Rämsöön koko kylän pikkujouluja vietetään lauantaina 11.12. kello 18.00 alkaen
Seurantalolla. Erilaista ohjelmaa (myöhemmin lisää ilmoitustauluilla), Joulupukki
(nimellä varustetut…) arvonta, joulupuuro ja kahvit. Tervetuloa Rkk ja RU.
Rämsöön Urheilijat ry:n SYYSKOKOUS pidetään sunnuntaina 12.12. kello 18.00
Kylävintillä.
Sääntöjen määräämät asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat
2011.
Lyhtypolku keskiviikkona 22.12. kello 18.30 Seurantalolta. Välimäen lenkki.
Talolla nuotio ja glögitarjoilu (ja mehua). Omat makkarat voi ottaa mukaan.
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 Ahtialan ryhmiksellä (vetäjänä Anne Paananen)
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 vanhojen koneitten parissa Alhon Reijon verstaalla ke kello 18.00 – 20.00
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00. (Riina Markkola)
Salsa/zumbatunnit joka toinen lauantai kello 18.00 – 19.00 talolla (18.12.asti) (Salsa Pasion)
Miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla. (LVU)
Lempäälä -opiston virkkaus ja ryijy – kurssi joka toinen lauantai talolla (18.9.- 27.11.)
Omatoiminen sukututkimuspiiri, jossa Rämsöön kylän historiaa tutkitaan talo talolta.
- TARKASTA KOSKA KERHOSI PÄÄTTYY JOULULTA JA KOSKA ALKAA ENSI VUONNA –

JAKAJILLE!

LÄMMIN KIITOS JÄLLEEN TIEDOTTEEN
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TOIMINTASUUNNITELMA 2011 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
Rämsöön kyläkerho ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on laadittu Toimintasuunnitelmasuunnittelupäivän (13.11.2010 Hukianhovissa) työskentelyn pohjalta.
(Rämsöön Urheilijat mukana)
Rämsöön kyläkerho ry:n toiminnassa vuonna 2011 painottuu yhteisöllisyyden tukeminen ja ainutkertaiset
tapahtumat.
Erityisenä painopisteenä on yhteistoiminnan aktiivinen hakeminen ja tekeminen Rämsöön Urheilijat ry:n
kanssa. Yhteistyön tiivistäminen on tarpeen, sillä molemmat yhdistykset toimivat aktiivisesti ensisijaisesti
oman kylän hyväksi ja niissä toimii pitkälti samoja henkilöitä. Yhteistyön tarkoituksena on myös lisätä
yhdistysten keskinäistä profiloitumista, joka on tarpeen esim. kunnan toiminta-avustuksia haettaessa.
Konkreettisena keinona yhteistyön tiivistämiseksi esitetään Rämsöön Urheilijat ry:lle johtokuntien
yhteiskokousten pitämistä esim. kaksi vuodessa ja yhteisen vuosikellon tekemistä (ks. liite). Yhteistyötä
tehdään mahdollisuuksien mukaan muiden yhdistysten ja toimijoiden sekä Ahtialan
Ryhmäperhepäiväkodin kanssa. Toimintavuoden aikana vahvistetaan Kuukausikokouksen roolia
kyläkerhon päätöksenteossa. Näin saadaan laajempi joukko kyläläisiä osallistumaan päätöksentekoon.
Tarvittavat kyläsihteeripalvelut hankitaan Tredea Oy:n kyläsihteeriltä.
Kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset ovat kaikille kyläläisille avoimia ja toiminnasta päättäviä. Kokoukset ovat joka
kuukauden ensimmäinen keskiviikko (poikkeuksena heinäkuu, jolloin ei ole kokousta).
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
Kokouksissa annetaan valtuutukset, ohjeet ja tehtävät johtokunnalle ja työryhmille.
Teatteriranta
Teatterissa esitetään yhteistuotantona Teatteri Kurjen ja Vammalan Teatterin kanssa seikkailunäytelmä
Aarresaari. Näytelmän ohjaa Jari Lehto ja musiikin näytelmään tekee Rauni Rokka. Esityksiä on
yhteensä 14 ajalla 18.6. - 30.7.2011. Teatterituotannosta on tehty oma tuotantosuunnitelma ja budjetti,
jotka ovat hyväksytty jo aiemmin.
Elokuun 6.-7. päivä Teatterirannassa ja sen ympäristössä on Moottorimusiikin festivaali
yhteistyössä Kimmo Pohjosen, Samuli Kosmisen ja Jukka Perkon & kumppaneiden kanssa. Tapahtuman
tuotantosuunnitelma ja budjetti on hyväksytty jo aiemmin. Tapahtumaan haetaan omaleimaista ilmettä
tuomalla esiin rämsööläistä luontoa ja luovuutta.
Teatterirannassa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös muuta yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.
Esim. ulkoilmaelokuvanäytös (yhteistyössä Filmipyörän ja Vesilahden kunnan kanssa), iltatori (edellyttää
vetäjän löytymistä) ja Kesäkahvila.
Teatterirannan suunnitteluhanke toteutetaan toimintavuoden aikana. Hankesuunnitelma
budjetteineen on hyväksytty aiemmin. Ko. hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan sekä kesäteatterin
että koko ranta-alueen korjaus- ja parannustarpeet. Toteuttavaksi otettavien toimenpiteiden ajankohta,
tärkeysjärjestys ja rahoitus päätetään erikseen. Teatterirannan vuokrasopimusta jatketaan kunnan
kanssa. Vuokrasopimuksen liitteenä on sopimus alueella sijaitsevan kunnan uimarannan hoidosta.
Kesäkahvila
Kylän nuoria (14 - 17v.) työllistetään Teatterirannan Kesäkahvilaan Tutustu työelämään - periaatteella.
Kahvilan tarkoituksena on nuorten työllistäminen ja kylän yhteisöllisyyden tukeminen, ei niinkään
taloudellinen tulos. Kesäkahvilaan hankitaan lahjoituksina sekä mahdollisesti ostaen lauta- ja pihapelejä.
Kesäkahvilaan kootaan ”kyläkirjasto”, johon kyläläiset voivat tuoda ylimääräisiä kirjojaan lainattavaksi.
Lisäksi kyläläiset voivat tuoda kahvilaan myyntiin omia tuotteitaan, joiden myyntitulosta pieni osuus
kahvilan kuluihin. ”Kyläkirjaston” lainausperiaatteet ja tuotemyynnin provisiot päätetään erikseen.
Tiedotus ja kylämarkkinointi
Kylätiedotetta jaetaan talkoilla entisellä tahdilla. Tiedotteen sähköpostirinkijakoa laajennetaan.
Kylätiedote pidetään ajan tasalla kylän kotisivuilla (www.ramsoo.fi).

Panostetaan kotisivujen ajantasaisuuteen ostamalla sivujen päivityspalvelua paikalliselta yrittäjältä.
Hyvin onnistuneet tapahtumat ja yhteisöllinen toiminta ovat hyvää kylämarkkinointia.
Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään muistamisilla (taulu, kummilusikka tms).
Lapset ja nuoret, iltapäiväkerhotoiminta
Perustetaan lasten ja nuorten oma toimintaryhmä, joka itse määrittelee toimintansa sisällön. Lasten ja
nuorten toiminnassa tehdään aktiivisesti yhteistyötä RU:n kanssa sekä selvitetään Vesilahden kunnan
Liikunta- ja nuorisotoimen mahdollisuus tukea toimintaa.
Selvitetään mahdollisuuksia järjestää 0 - 2 -luokkalaisille iltapäivätoimintaa. Kartoitetaan
rahoituspohjaa, Rämsöön kyläosuuskunnan toimijuutta yms. käytännön asioita.
Tuetaan äitilapsi-piirin toimintaa mm. osallistumalla äitilapsipiiriin 20-vuotisjuhlan kuluihin.
Kerhotoiminta, yhteinen tekeminen ja virkistäytyminen
Edistetään eri-ikäisten kyläläisten yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa, joita
voivat olla esim. sieniretket, joulukorttiaskartelut, teatteriretket, kirkkovenesoutelu, Pikkujoulut yhdessä
RU:n kanssa, Kekrijuhlat, ym. tempaukset. Tuetaan olemassa olevaa kerhotoimintaa, mm. Iloinen
iltapäivä -kerhoa ja Äijäkerhoa. Tartutaan hyviin ideoihin yhteisöllisyyden tukemiseksi.
Kylämaisema ja ympäristö
Kylän yhteiset miljööt ovat kylän käyntikortti, joihin panostetaan mahdollisuuksien mukaan. Ensisijaisia
ovat Seurantalon (yhteistyössä RU:n kanssa) ja Teatterirannan ympäristöt.
Suhtaudutaan myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö
tulevaisuudessakin.
ITE-Taide
Järjestään ITE - taidenäyttely kesällä yhteistyössä Ahtialan ryhmäperhepäivähoidon kanssa. Näyttelyn
teema liittyy Moottorimusiikin festivaaliin (paikallisuus, luonto, luovuus).
Perinteen tallennus
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa.
Kylän palvelutarjonta
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokrausta, koulutustilaisuuksia ja pienimuotoista tuotemyyntiä.
Työryhmät ja vastaavat:
Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan perustetaan työryhmiä:
Lapset ja nuoret, kesäteatteri, ravintola, moottorimusiikki ja kylämarkkinointi,
Vastuuhenkilö/t nimetään seuraaviin: ITE-taide, kesäkahvila, kiinteistö, muistamiset, kalusto ja iltatori.
Muita työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

