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Kylätiedotteet löytyvät myös kotisivuiltamme www.ramsoo.fi

OIKEIN HYVÄÄ JA TURVALLISTA ALKANUTTA VUOTTA KAIKILLE!

Lasten ja nuorten toimintaa:
Lasten ja nuorten tapaaminen perjantaina 6.1. kello 18.00 – 19.00 Kati Vaahtolammilla.
Suunnitellaan mahdolliset retket ja/tai tapahtumat noin puoli vuotta eteenpäin.
Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 11.1. kello 18.30 VITIKALLA.
Osoite on Taipaleentie 134.
Keskustellaan ajankohtaisista aiheista; kesäteatterista ja rantahankkeesta yms.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Rämsöön kylän toimintaan!
Liitteenä on Rämsöön kyläkerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
Rämsöön oma äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kodeissa ja päiväkodilla.
Seuraavan kerran 16.1. kello 9 – 11 Ahtialan päiväkodilla. Tervetuloa.
Rämsöön kyläkerhon SYYSKOKOUS pidettiin 2.11.11 Ahtialan päiväkodilla kello 18.30 – 20.40.

Päätöksiä:
9 §.

Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2012
Puheenjohtaja Mari Ollinpoika, varapuheenjohtaja Erkki Tarvainen
sihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala, rahastonhoitaja Anne Qwick
Johtokunnan muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Anja Haliseva / Anneli Haliseva, Kati Vaahtolammi / Taina Viikari
Paula Nissilä / Ari Karhu, Antti Havanka / Taina Vitikka, Ari Perämaa / Arja Ollinpoika
Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2012
Varsinaiset: Pertti Eräniitty ja Arto Uusitalo. Varalla: Matti Viikari ja Markku Vitikka
(Toiminnantarkastajien tehtävät: kirjanpidon, taseitten ja toimintakertomuksen
sekä johtokunnan toiminnan tarkastaminen).

10 §.
Työryhmien nimeäminen vuodelle 2012.
Kesäteatteri: Mari Ollinpoika ja Erkki Tarvainen, Ravintola: Taina Vitikka ja Taina Viikari
Tiedotus: Mari Ollinpoika, Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Ari Karhu ja Anna-Krista Sorvoja.
ITE-Taide: Ari Karhu, Muistamiset: Taina Viikari ja Pirkko Haavisto
Lasten ja nuorten työryhmä: Kati Vaahtolammi, Kiinteistövastaava /paviljonki: Antti Havanka
Kalustovastaava: Anneli Haliseva, Kesäkahvila: Anja Haliseva ja Arja Ollinpoika

TÄNÄ VUONNA 80 vuotta täyttävän Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous pidettiin 12.12.2011
Vuoden 2012 johtokunta on:
puheenjohtaja Mervi Peltoniemi, sihteeri Anneli Haliseva, rahastonhoitaja Mari Taverne, Sami
Haliseva, Mikko Kujanpää, Antti Qwick, Timo Sorvoja ja Juha-Matti Välimäki.
Toimintasuunnitelma 2012
Urheilutoiminta
-Nappulahiihtokisat (2 kertaa) tammi-maaliskuussa
-Seuran mestaruushiihdot
-Laskiaisrieha
-Laturetki esim. Tuulosjärvelle. Panostetaan omaan latureitistöön.
-Lentopalloa, sulkapalloa ja jalkapalloa sekä kentän rakentaminen loppuun, maanajoa
-Yleisurheilua kesällä omalla kentällä (3 kertaa) heinäkuussa, kisat+ harjoitteluja
myös kesän ajalle pesäpalloa+ muuta urheilutoimintaa

-Pyöräretki (esim. Haapamäen tilalle)
-Kyläpolkujen hyödyntäminen
-33. Jaskan Lenkki+lasten lenkki (Välimäen lenkki)
-Kaikenikäisten patikointi/vaellusretkiä tms. kuntoliikuntaa
-Seurantalo tarjoaa avoimet ovet sählyyn, lentopalloon ja musiikinharrastamiseen
-Lempääläopiston järjestämä tanssikurssi (Seurantalon vuokraus sähkökulujen hinnalla)
-Järjestyksenvalvojakurssit
-Fresbee-golfradan toteuttaminen
-Lyhtypolku
-Pesäpalloon panostetaan kesällä
-Suunnistus kiintorastien merkeissä
-Miesten cooperin-testi
-Luistelukenttä
Huvitoiminta
-Rämsöön kirppis, peräkonttikirppis ohessa
-Rämsöön pikkujoulut yhdessä kyläkerhon kanssa
-Karaokeiltamat
-Seuramme 80-vuotisjuhla: Jaskan lenkin yhteydessä valokuvanäyttely ja mahdollisesti soppalounas,
pikkujoulujen yhteyteen toinen juhla
Ensi kesän näytelmä Rämsöön kesäteatterissa on Varokaa, mummo tulee!
Ohjaus: Johanna Tohni. Käsikirjoitus: Rami Saarijärvi ja Ilkka Malmi
Liput: aikuiset 16 euroa ja lapset 10 euroa.
Esitykset: kesäkuu: la 16.6., su 17.6., ti 19.6., ke 20.6., ti 26.6., to 28.6., ja la 30.6.
heinäkuu: su 1.7., ti 17.7., to 19.7., la 21.7., su 22.7., ti 24.7., to 26.7., la 28.7., su 29.7.
Näytökset vanhaan tapaan ma - pe klo 19.00 ja la - su klo 15.00

Säännöllistä harrastustoimintaa kylässä:
Seurakunnan kerho maanantaisin kello 9.00 – 10.30 Ahtialan päiväkodissa (noin 4-6 v)
Äitilapsipiiri kokoontuu joka toinen maanantai vuorotellen kylän kodeissa ja päiväkodissa
Naperojumppa tiistaisin kello 17.30 – 18.15 päiväkodissa (vetäjänä Anu Peltoniemi)
Naisten jumppa tiistaisin kello 18.30 – 19.30 päiväkodissa (vetäjänä Kati Vaahtolammi)
Lasten ja nuorten peli-illat tiistaisin kello 18.30 – 19.30 Seurantalolla
Äijäkerho vanhojen koneitten parissa Alhon verstaalla keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00
4H:n kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin kello 16.00 – 17.00 (Riina Markkola)
Lempäälä-opiston villalankakirjontaa ja virkkausta on joka toinen lauantai Seurantalon vintillä
Ja miesten lentopalloa pelataan sunnuntaisin kello 18.00 – 20.00 Narvan monitoimitalolla (LVU)
OLE HYVÄ JA TARKASTA ITSE KERHOJEN ALKAMISAJAT LOMIEN JÄLKEEN
Rämsöön kyläkerhon vuokrattavat tuotteet:
10 litran kahvipannu 8 €, muurikka ja poltin 10 € ja kaasugrilli 20 €
ovat kyläläisten omaan käyttöön ilmaisia.
Maksulliset tilaisuudet sovitaan erikseen. Oma kaasupullo tarvitaan.
Koottavat toriteltat 4 x 4 metriä 30 € / päivä ja 70 € / viikko kappaleelta.
Kyläläisille vuokrat ovat 15 € / päivä ja 35 € / viikko.
Teltat on itse noudettava sekä palautettava puhtaana ja kuivana.
Raivaussahan vuokra on 9 € / vrk. Polttoaineet on itse hankittava.
Kyläkerhon em. tavaroiden vuokrauksesta vastaa Anneli Haliseva 040 5966 419
(Annelilla on vuokrauskalenteri, joten kaikki käyttö kulkee aina hänen kauttaan)
Rämsöön kyläosuuskunnalla on vuokrattavana 50 hengen ruokailukalusto; valkoiset syvät ruokalautaset ja
lusikat. Kaluston vuokrahinta on 20 €. Kysy Taina Vitikka puh. 045 2620 300 (iltaisin).
Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208.

Kylätiedotteessa voivat kaikki kyläläiset (yksityiset, yhdistykset ja yritykset) ilmoittaa ilmaiseksi. Tiedotteeseen
tulevia asioita voi ilmoittaa kyläsihteeri Marjukalle puh. 040 800 7331. Tiedotteen saat SUORAAN sähköpostiisi
ilmoittamalla osoitteesi meille: ramsoo@ramsoo.fi. Kylätiedote jaetaan talkoilla kylän postilaatikoihin.
Rämsöön kylätiedote löytyy myös kotisivuiltamme www.ramsoo.fi

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
Rämsöön kyläkerho ry:n toiminnassa painopiste on Teatterirannassa. Toimintavuonna päättyy teatterirannan
suunnitteluhanke ja siirrytään suunnitelman toteutukseen.
Tarvittavat kyläsihteeripalvelut hankitaan Kylien yhteinen huomen hankkeen kyläsihteeriltä (Tredea Oy)
30.4.2012 asti. Em. hanke päättyy huhtikuussa 2012 eikä jatkosta ei ole vielä mitään tietoa. Kylätoimiston ja
kyläsihteeriltä ostettujen palvelujen järjestäminen jatkossa ratkaistaan kevään aikana (toimiston käyttö,
vuokra, puhelimet, netti, tietokoneet, jne.)
Yhteistyön tiivistäminen Rämsöön Urheilijoiden kanssa on tarpeen, sillä molemmat yhdistykset toimivat
aktiivisesti ensisijaisesti oman kylän hyväksi. Rämsöön Urheilijat ry:lle esitetään johtokuntien yhteiskokousten
pitämistä esim. kaksi vuodessa.
Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan muiden yhdistysten ja toimijoiden sekä Ahtialan päiväkodin
kanssa.
Kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset ovat kaikille kyläläisille avoimia ja kyläkerhon toiminnasta päättäviä. Kokoukset pidetään
pääsääntöisesti 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.
Pyritään sopimaan kokouspäivät ennalta puoli vuotta kerrallaan.
Kesäteatteri
Kesäteatterissa jatketaan kolmen teatterin yhteistyötä (Teatteri Kurki, Vammalan teatteri ja Rämsöö). Rami
Saarijärvi kirjoittaa näytelmää. Ohjaaja valitaan ja näytelmän nimi selviää piakkoin. Esityksiä on 12 - 14
kertaa. Teatterituotannosta laaditaan budjetti. Kahvion hoitaa Rämsöö. Keskustellaan jatkossa teatterin
palveluiden investoinneita kumppaneiden kanssa.
Moottorimusiikin festivaali
Päätetään kevään aikana järjestetäänkö Moottorimusiikin festivaali vuonna 2013. Tällöin on tehtävä alustava
tuotannon suunnittelu rahoitusten hakua varten syksyksi. (Oma budjetti).
Teatteriranta
Teatterirannassa järjestetään muutakin yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa kuten ulkoilmaelokuvanäytös
(yhteistyössä Filmipyörän ja Vesilahden kunnan kanssa) ja mahdollisesti musiikkia, lauluiltaa tai vierailevia
esityksiä.
Teatterirannan suunnitteluhanke (Kesäteatterin luonnonympäristö) valmistuu keväällä. Remontin toteutusta
jaetaan usealle vuodelle (3 vuotta) toteutettavaksi voimavarojen mukaan. Tärkeimmät ensin. makkarakatos,
pyörätuolipaikat ja äänitekniikan johdot, sähköjen ja näyttämön pohjan suunnittelu. Mietitään toimenpiteiden
ajankohta, tärkeysjärjestys ja rahoitus. Hankehakemus jätetään maaliskuussa Kantriin.
Uimaranta on nyt Vesilahden kunnan vastuulla. Keskustellaan kunnan kanssa nyt vuoden kokemuksen
jälkeen tarpeista ja toimenpiteistä.
Kesäkahvila
Kylän nuoria (14 - 17v.) työllistetään Teatterirannan Kesäkahvilaan Tutustu työelämään - periaatteella.
Kahvilan tarkoituksena on nuorten työllistäminen ja kylän yhteisöllisyyden tukeminen, ei niinkään taloudellinen
tulos. Kahvilaan hankitaan lauta- ja pihapelejä. Kesäkahvilaan kootaan lainakirjasto viime kesän tapaan ja
myös elokuvia tms.
Lisäksi kyläläiset voivat tuoda kahvilaan myyntiin omia tuotteitaan (ei elintarvikkeita), joiden myyntitulosta
menee pieni osuus kahvilan ylläpitokuluihin. Rannassa pidetään kesän alussa avajaistapahtuma (ohjelmaa,
esim. kirppistä tai vaihtotoria tms.) ja elokuussa lopetus (esim. venetsialaiset). Rantakahvilaan hankitaan
kesäksi kunnolliset opaskyltit.
Tiedotus ja kylämarkkinointi

Kylätiedotetta jaetaan talkoilla edelleen ja tiedotteen sähköpostirinkijakoa laajennetaan. Kylätiedote pidetään
ajan tasalla kylän kotisivuilla (www.ramsoo.fi). Taataan kotisivujen ajantasaisuus ostamalla sivujen
päivityspalvelua paikalliselta yrittäjältä.
Pyritään tekemään tiedote ainakin joka toinen kuukausi ja tehostamaan siihen tulevien asioiden ilmoittamista.
Vanhojen ilmoitustaulujen uusiminen/korjaaminen selvitetään.
Hyvin onnistuneet tapahtumat ja yhteisöllinen toiminta ovat hyvää kylämarkkinointia parhaimmillaan. Pyritään
samaan muutama omakotitontti myyntiin ja esille nettiin. Perustetaan kylän kuville oma kuvapankki nettiin,
johon voi helposti kuvia laittaa.
Muistamiset
Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään (taulu) joulukuun kokouksessa ja kylän vauvoille lahjoitetaan
perinteinen vauvataulu ja hopeinen kummilusikka.
Muut muistamiset sovitaan erikseen.
Lapset ja nuoret
Hyvin toiminut lasten ja nuorten oma toimintaryhmä jatkaa ja määrittelee itse toimintansa sisällön. Lasten ja
nuorten toiminnassa tehdään aktiivisesti yhteistyötä RU:n kanssa.
Tuetaan äitilapsi-piirin toimintaa edelleen.
Yhteisöllisyys / virkistäytyminen
Edistetään eri-ikäisten kyläläisten toimintaa ja yhteistä tekemistä, jota voivat olla esim. sieniretket,
joulukorttiaskartelut, teatteriretket, juhlat ja pikkujoulut yhdessä RU:n kanssa jne. Tuetaan olemassa olevaa
kerhotoimintaa, mm. Iloinen iltapäivä -kerhoa ja Äijäkerhoa.
Tartutaan hyviin ideoihin yhteisöllisyyden tukemiseksi, esim. teatterin tauolla bussiretki ja kirkkovenesoutua
aloittelijoille ja kilpasarjaa lämmitellään myös. Virkistäytymistä monenikäisille ja kaikille - yhdessä ja erikseen.
Kylämaisema ja ympäristö
Kylän yhteiset miljööt ovat kylän käyntikortti, joihin panostetaan mahdollisuuksien mukaan. Ensisijaisia ovat
Seurantalon (yhteistyössä RU:n kanssa) ja Teatterirannan ympäristöt. Vrt. Rämsöön kyläkaava.
Suhtaudutaan myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö
tulevaisuudessakin.
ITE-Taide
Järjestään ITE -taidenäyttely kesällä yhteistyössä Ahtialan päiväkodin kanssa.
Perinteen tallennus
Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa. Kylän valokuvia tallennetaan
digitaaliseen muotoon (kuvapankki) ja tehdään kuvatallenteet näytelmistä ja muista tapahtumista.
Kylän palvelutarjonta
Kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokrausta, koulutustilaisuuksia ja pienimuotoista tuotemyyntiä lähinnä
kyläläisille.
Työryhmät ja vastaavat:
Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan perustetaan työryhmiä (lapset ja nuoret, kesäteatteri, ravintola,
moottorimusiikki ja kylämarkkinointi jne.) ja nimetään vastuuhenkilöt (ITE-taide, kesäkahvila, kiinteistö,
muistamiset, kalusto ja tapahtumat)
Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

