TIEDOTE 1./ 2011
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi (Puhelin 040 703 6208).
Kylätiedotteeseen tulevia asioita voi ilmoittaa sen kokoajalle Marjukka Lähdekorpi-Ojalalle, puhelin:
040 800 7331. Tiedotteessa voivat kaikki kyläläiset(yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa
ilmaiseksi. Kylätiedotteen saat myös sähköpostilla lähettämällä osoitteesi: ramsoo@ramsoo.fi.
Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin. Kiitos vapaaehtoisille jakajille!

Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai (vuorotellen ryhmiksellä ja kodeissa):
ma 10.1. Marja-Liisa Oksasella alk. kello 10 ja ma 24.1. ryhmiksellä kello 9–11.
Rämsöön kyläkerhon vuoden ensimmäinen kuukausikokous pidetään ke 12.1.
kello 18.30 alkaen Markku ja Taina Vitikalla (osoite on Taipaleentie 134)
Uuden toimintatavan mukaan kuukausikokouksille on siirretty enemmän päätösvaltaa ja
yhteistä vuosikelloa (aikataulua) laaditaan Rämsöön Urheiluseuran kanssa kylän toiminnan
parantamiseksi. Kokousasioina ovat: alkava rantahanke sekä Rämsöön kesäteatterin
Aarresaari ja Moottorimusiikki (niiden suunnittelu ja työryhmien nimeäminen yms.)
Seurakunnan Rämsöön kylän diakoniapiirin retki Ylöjärven kauppakeskus
Elovainioon tehdään maanantaina 17.1.11. Arvelan auto lähtee Rämsöön entiseltä
kaupalta (Härkäläntien ja Rämsööntien risteyksestä) kello 9. Paluulähtö takaisin noin klo 15.
Pyrimme tekemään matkan niin ettei siitä tulisi liian pitkä eikä rasittava. Autoon voi nousta
matkan varrelta kyytiin. Auto noutaa myös tarpeen mukaan kotoa. Kuljetus on ilmainen.
Ruokailu yms. kulut osallistuja maksaa itse. Ilmoittautumiset to 13.1. mennessä Paulalle puh.
040 719 4389 tai Eevalle 050 550 3527. Tervetuloa!
Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous pidettiin 12.12.2010 kello Kylävintillä.
Päätöksiä:
Johtokunta vuodelle 2011: Puheenjohtaja Juha Vaahtolammi, sihteeri Anneli Haliseva,
Sami Haliseva, Matti Viikari, Juha-Matti Välimäki, Antti Qwick, Timo Sorvoja (Taina Vitikan
tilalle) ja rahastonhoitajaksi Mari Taverne (Marjukka Lähdekorpi-Ojalan tilalle).
Toimintasuunnitelma 2011
Liikuntatoimintaa:
– Nappulahiihtokisat (2 kertaa) maaliskuussa, sisältäen Seuran mestaruushiihdot
– Laskiaisrieha, laturetki, lentopalloa ja jalkapalloa (sekä sulkapallokentän rakentaminen loppuun
ja - Frisbee-golfradan toteuttaminen ”pikku hiljaa”)
– Yleisurheilua kesällä omalla kentällä (3 kertaa) heinäkuussa, + muuta harjoittelua ja toimintaa
myös kesän ajalle, keväällä suunnistus (naiset + nuoret)
– Pyöräretki (esim. Lantulan laavulle), kyläpolkujen hyödyntäminen
– 32. Jaskan Lenkki + lasten lenkki (Välimäen lenkki)
– Kaikenikäisten patikointi/ vaellusretkiä tms. kuntoliikuntaa
– Lempäälä opiston järjestämä tanssikurssi huhtikuussa
– Järjestyksenvalvojakurssi ja järjestyksenvalvoja kertauskurssi (Lempäälä opisto)
– Lyhtypolku
– Seurantalo tarjoaa avoimet ovet sählyyn, lentopalloon ja musiikinharrastamiseen
Huvitoimintaa:
– Rämsöön KIRPPIS keväällä (peräkonttikirppis ohessa)
– Rämsöön pikkujoulut yhdessä kyläkerhon kanssa
– Karaokeiltamat
– 6.8. Moottorimusiikin festivaalin yhteydessä tanssi-iltamat Seurantalolla
Seurantalo
Jatketaan kunnostustöitä seurantalon kuntokartoituksen ja korjaussuunnitelmien pohjalta.
Toteutuksen kohteina ovat ala- ja yläpohja sekä talon julkisivun kunnostus. Talon korjauksia
tehdään talkooinnostuksen mukaan. Hankkeissa johtokunnalle annetaan täysi päätösvalta.

Talousarvio 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Urheilutoiminta
Huvitoiminta
Muu toiminta
Kiinteistö
Tilinpito yms.
Talon markkinointi
Jäsenmaksut
Avustukset

Menot €
700
1200
800
4200
300
300
0
0
7500

Tulot €
200
2300
600
2500
0
0
150
550
7300

Annetaan johtokunnalle valtuudet tehdä rahoitus/hankehakemuksia seurantalon remonttiin.
Urheilukentän kunnostuskuluja menoja ei ole menoissa, vaan haetaan avustuksia tms.
Seuran jäsenmaksu 2011
Jäsenmaksu: aikuiset ja yli 15-vuotiaat 3 €/henkilö, lapset alle 15-vuotiaat 2 € ja alle kouluikäiset
ilmaiseksi. Koko perhe yhteensä 6 €. Jäsenmaksuja kerää sihteeri ja maksun voi suorittaa suoraan
seuran tilille 551105-45015. Kaikkien nimet kirjataan jäsenluetteloa varten.
(Tavoitteena on jäsenmaksujen koonnin ja maksamisen tehostaminen. - Siksi oheinen ”lasku”)
Urheilutoimikunta: Koollekutsujana Juha-Matti Välimäki, Markku Ollinpoika, Sami Haliseva, Matti
Viikari, Antti Qwick ja Mauno Suonsivu.
Huvitoimikunta: Koollekutsujana Juha Vaahtolammi, Anneli Haliseva, Taina Viikari ja Arja
Ollinpoika. Huvitoimikunta voi tarvittaessa kutsua lisäjäseniä.
Toiminnantarkastajat vuodelle 2011
Seuran toiminnantarkastajat vuodelle 2011 ovat Arto Uusitalo ja Tarmo Lindstedt.
Varalla ovat Tauno Rantanen ja Kauno Välimäki.
Muuta asiaa:
- Seurantalon vuokraus hinnoitellaan jatkossa kesä/talvikaudelle sähkön takia. Johtokunnalle annetaan
valtuudet määritellä kausihinnoittelu. Pj. on kilpailuttanut talon sähköntoimittajan(Kraft & Kultur)
- Kyläkerhon kanssa tehdään yhteinen vuosikello, johon suunnitellaan tapahtumia ja mietitään
synergiaetuja.(Urheiluseuran kotisivut löytyvät nyt suoraan kylän sivuilta www.ramsoo.fi)
- Jätevesisuunnitelma on laadittu Kylätalot kuntoon –hankkeessa. Päätöksiä jätevesisuunnitelman
toteuttamisesta tehdään kun lopullinen laki jätevesiasiasta tulee.
- Tredea Oy:n vuokrasopimus kylätoimistosta on 1.5.2010 alkaen 145 € / kuukausi (Kylien yhteinen
huomen –hanke, jossa Marjukka Lähdekorpi-Ojala ”etätyöskentee” Rämsööstä hankkeen vetäjänä).
- Johtokunta määrittelee seurantalon kokouskäytöstä perittävän vuokran. Kyläkerhon kanssa sovitaan
oma summa, joka pitää sisällään kaikki kuukauden aikana mahdollisesti pidettävät kokoukset.
- Vuoden ensimmäinen johtokunta määrittelee vuosittain tarkastettavat perusasiat.
- Rämsöön Urheilijat on mukana em. Tredea Oy:n kylähankkeessa 72 € vuosimaksulla.
- Johtokunta päättää ja informoi mahdollisista talkoista sekä tekee kustannusarvion kylän hiihtolatujen
tekemisistä aiheutuvista kustannuksista ja niihin haetaan avustusta kunnalta.

Saajan tilinumero: 551105-45015
Saaja: Rämsöön Urheilijat ry

Rämsöön Urheilijat ry:n jäsenmaksu.
Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 3 €, lapset alle 15vuotta 2 €, alle
kouluikäiset 0 €, koko perhe yhteensä 6 €.
(Merkitse kaikkien jäseneksi tulevien nimet sekä alle 15vuotiaiden lasten syntymävuodet)

Maksaja:

Viite: Jäsenmaksu vuodelta 2011
Summa:
Kiitos tuesta!

Eräpäivä: 28.2.2011

