TIEDOTE 11. /2013

Rämsöön kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi.

Rämsöön äitilapsipiiri kokoontuu maanantaina 2.12. kello päiväkodilla.
Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 4.12. kello
18.30 alkaen Kylävintillä Seurantalolla. Tervetuloa!
JOULULAULUILTA päiväkodilla maanantaina 9.12. kello 18.00. Satu SointuSiltanen säestää ja laulattaa kaikenlaisia joululauluja! Tervetuloa.
ILOISEN ILTAPÄIVÄN retki kauppakeskus ELOon tiistaina 10.12.
Lähtö kello 9.00 vanhalta kaupalta (matkalta mukaan) ja paluu noin kello
14.00 Arvelan pikkubussilla Kyläkerho tarjoaa kyydin.
Lisätiedot aikataulusta yms. Kaarina Louhelta puh. 040 824 7414.
Joulujuhlaa vietetään Ahtialan päiväkodissa keskiviikkona 11.12.2013 kello
18.00 Tervetuloa koko perheen voimin!
Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous ma 16.12. kello 18.00 Seurantalolla.
Sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat
vuodelle 2014 sekä muut syyskokouksen asiat. Tervetuloa!
Perinteinen lyhtypolku torstaina 19.12. Lähtö Seurantalolta klo 18.30.
Omat lyhdyt mukaan. Glögitarjoilu ja makkaranpaistoa (makkaraa on myös
myytävänä).
Rämsöön kyläkerhon syyskokous pidettiin 6.11.2013 Ahtialan päiväkodilla.

Ensi vuodelle johtokunta valittiin seuraavasti: puheenjohtaja Mari Ollinpoika, varapuheenjohtaja Erkki Tarvainen,
sihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala ja rahastonhoitaja Anne Qwick. Johtokunnan muut jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet: Anja Haliseva / Anneli Haliseva (oli erovuorossa ja valittiin uudelleen), Kati Vaahtolammi / Taina Viikari,
Kaarina Louhi / Paula Nissilä, Antti Havanka / Taina Vitikka ja Ari Perämaa / Arja Ollinpoika (erovuorossa, val.uudelleen).
Toiminnantarkastajat valittiin: varsinaiset Pertti Eräniitty ja Arto Uusitalo sekä varalla Matti Viikari ja Markku Vitikka.
Muut työryhmät ja vastuuhenkilöt ovat seuraavassa eli vuoden 2014 ensimmäisessä kylätiedotteessa.
TOIMINTASUUNNITELMA 2014 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
Rämsöön kyläkerho ry:n tavoitteena on edistää Rämsöön asukkaiden yhteisöllisyyttä, toimia kyläläisten äänitorvena ja
edistää eri-ikäisten kyläläisten välistä vuorovaikutusta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Rämsöön Urheilijat ry:n sekä
mahdollisuuksien mukaan muiden toimijoiden, teatterien ja mm. Ahtialan päiväkodin kanssa. Kyläkerhon toiminta on
profiloitunut vahvasti kulttuuriin.
Kuukausikokoukset. Kuukausikokoukset ovat kaikille kyläläisille avoimia ja 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.
Kyläsuunnitelman päivitys. Kyläsuunnitelman päivittäminen tehdään vuoden 2014 aikana yhteistyössä Rämsöön Urheilijat
ry:n kanssa. Suunnitelman päivittämisessä hyödynnetään kulttuurihanketta, ja/tai tehdään yhteistyötä sopivan tahon esim.
Pirkanmaan kyläasiamiehen kanssa.

Kesäteatteri. Kesäteatterissa jatketaan kolmen teatterin yhteistyötä (Teatteri Kurki, Vammalan teatteri ja Rämsöö). Esitys
on klassikkonäytelmä Tuhkimo ja näytelmän käsikirjoittaa Rami Saarijärvi. Esityksiä on 12 - 14 kertaa. Teatterituotannosta
laaditaan yksilöity oma budjetti, jossa talousarvioon 2014 varattavat rahat kohdennetaan tarkemmin. Kahvion, lipunmyynnin
ja parkkipaikan hoitaa Rämsöö.
Moottorimusiikin festivaali ja kulttuurihanke. Moottorimusiikin festivaali järjestetään 15. ja 16.8.2014 ja kulttuurituottaja
työskentelee Leader -hankkeessa osa-aikaisena lokakuun loppuun, mikäli rahoituspuoli järjestyy. Festivaalille on oma
budjettinsa rahoituksenhakuineen ja kulttuurihankkeelle omansa (80 % rahoituksella ja 20 % omavastuulla). Festivaalin
taiteelliset johtajat Samuli Kosminen ja Samuli ”Teho” Majamäki joukkoineen vastaavat festivaalin pääkonsertista.
Teatteriranta ja hankkeet. Teatterirannan remonttihanke käynnistyi vuonna 2012 ja keväälle 2014 jää vielä valojen
asentaminen sekä näyttämön pohja/lavarakenne ja rinteen maisemointi. Vuoden aikana laaditaan myös teatterikatsomon
kattamisen suunnitelmat kustannusarvioineen. Teatterirannan toiminnan monipuolistaminen jatkossa on tavoitteena eli
pyritään saamaan lisää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lauluiltoja, kesä- ja vakiasukkaiden ”tapaaminen”. Uimaranta
on Vesilahden kunnan vastuulla.
Kesäkahvila. Kylän nuoria (14 - 17v.) työllistetään Teatterirannan kesäkahvilaan Tutustu työelämään - periaatteella.
Kahvilan tarkoituksena on kylän nuorten työllistäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen, ei niinkään taloudellinen tulos.
Kesäkahvilan suosittua kyläkirjastotoimintaa jatketaan. Kahvilaan hankitaan lauta- ja pihapelejä. Kyläläiset voivat tuoda
kahvilaan myyntiin omia tuotteitaan (ei elintarvikkeita), joiden myyntitulosta menee pieni osuus kahvilan ylläpitokuluihin.
Kesäkahvila on mukana järjestämässä kylän yhteisöllistä toimintaa kuten em. tutustumisiltoja (laulu/tori/ohjelmailtoja tms.).
Tiedotus ja kylämarkkinointi. Pyritään tekemään kylätiedote ainakin joka toinen kuukausi ja tehostamaan siihen tulevien
asioiden ilmoittamista. Tiedotetta tehdään ja jaetaan talkoilla edelleen ja tiedotteen sähköpostijakoa laajennetaan.
Kylätiedote pidetään ajan tasalla kylän kotisivuilla www.ramsoo.fi. Taataan kotisivujen ajantasaisuus tuottamalla
työryhmänä ajantasaista tekstiä kylän netti- ja facebook-sivuille. Kotisivujen päivityspalvelu ostetaan edelleen. Hyvin
onnistuneet tapahtumat ja yhteisöllinen toiminta ovat hyvää kylämarkkinointia parhaimmillaan. Pyritään samaan kylästä
muutama omakotitontti myyntiin ja esille nettiin.
Muistamiset. Uudet kyläläiset toivotetaan perinteisesti tervetulleiksi kylään joulukuun kokouksessa (taulu) ja kylän vauvoille
lahjoitetaan hopeinen kummilusikka ja perinteinen vauvataulu. Muut muistamiset sovitaan aina erikseen.
Lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten toimintaryhmä määrittelee itse toimintansa sisällön. Lasten ja nuorten toiminnassa
tehdään aktiivisesti yhteistyötä Rämsöön Urheilijoitten kanssa.
Yhteisöllisyys / virkistäytyminen. Edistetään eri-ikäisten kyläläisten toimintaa ja yhteistä tekemistä, jota voivat olla esim.
teatteriretket, sieniretket, joulukorttiaskartelut, juhlat ja pikkujoulut yhdessä Rämsöön Urheilijoitten kanssa jne. Tuetaan
olemassa olevaa kerhotoimintaa kuten äitilapsipiiri, Iloinen iltapäivä -kerho ja äijäkerho. Tartutaan hyviin uusiin ideoihin
yhteisöllisyyden tukemiseksi. Virkistäytymistä pyritään järjestämään monenikäisille, yhdessä ja erikseen.
Kylämaisema ja ympäristö. Kylän käyntikorttina ovat kylän yhteiset miljööt, joihin panostetaan mahdollisuuksien mukaan.
Ensisijaisia ovat Rämsöön Seurantalon (yhteistyössä RU:n kanssa) ja Teatterirannan ympäristö vrt. kyläkaava ja rantahanke.
Suhtaudutaan myönteisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö tulevaisuudessakin.
ITE-taide. Järjestetään kesällä ITE-taidenäyttely yhteistyössä Ahtialan päiväkodin kanssa.
Perinteen tallennus. Kylän tapahtumia, toimintaa ja arkielämää tallennetaan eri muodoissa. Kylän valokuvia tallennetaan
digitaaliseen muotoon ja tehdään kuvatallenteet näytelmistä ja muista kylän tapahtumista.
Kylän palvelutarjonta. Tarjotaan kyläkerhon kaluston ja kirkkoveneen vuokrausta sekä pienimuotoista tuotemyyntiä lähinnä
kyläläisille.
Työryhmät ja vastuuhenkilöt. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan nimetään työryhmiä ja vastuuhenkilöitä; kesäteatteri,
moottorimusiikki, rantaremonttihanke, ravintola, ITE-taide, lapset ja nuoret, kesäkahvila, kiinteistö, muistamiset, kalusto,
virkistys ja hankkeet. Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

MUKAVAA	
  JOULUN	
  ODOTUSTA	
  KAIKILLE!	
  	
  
	
  

Kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka on saanut paljon hyvää palautetta.
Tiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi ja se tavoittaa
kaikki ne, joilla on postilaatikko. Palvellakseen vieläkin paremmin, asiat kannattaa ilmoittaa ajoissa
ramsoo@ramsoo.fi tai puh. 040 703 6208. Kylätiedote tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän
postilaatikkoihin. Kylätiedotteen saa sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa em. kyläkerhon
osoitteeseen. JULKAISIJA on Rämsöön kyläkerho ry.

