TIEDOTE 10/2016
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

ILOINEN KONKKARONKKA -tapaamiset varttuneemmalle väelle keskiviikkoisin Ahtialan
päiväkodilla klo 14-17. Loppuvuoden tapaamisissa askarrellaan joulukoristeita lasten kanssa,
kisaillaan tietovisoissa, muistellaan menneitä, jumppaillaan ja musisoidaan. Tiistaina 20.12.
pidetään myös päiväkodin ja Konkkaronkan yhteinen joulujuhla.
Tervetuloa viihtymään! Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka@ramsoo.fi.
Koko kylän PIKKUJOULUT vietetään Seurantalolla lauantaina 3.12. alkaen kello 18.00.
Ohjelmassa perinteisesti esityksiä, joulupukki, joulupuuroa ja arvonta (pukinkonttiin nimellä
varustetut paketit). Vapaa pääsy. TERVETULOA! Järjestävät Rämsöön Urheilijat ry ja Rämsöön
kyläkerho ry. Koristelutalkoot pe 2.12. klo 18.00 ja siivoustalkoot su 4.12. klo 10.00.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT Ahtialan päiväkodilla sunnuntaina 4.12. klo 15.00.
Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 7.12. klo 18.30 Kylävintillä. Tervetuloa!
Rämsöön Urheilijat ry:n SYYSKOKOUS maanantaina 12.12.2016 klo 18.15 Seurantalolla.
LYHTYPOLKU Teatterinrannassa perjantaina 16.12. klo 18.30. Tarjolla lämmintä glögiä ja
pipareita, omat makkarat.
Ahtialan päiväkodin ja Iloisen Konkkaronkan yhteiset PIKKUJOULUT tiistaina 20.12. klo 17.30.
Kaikki kyläläiset ovat lämpimästi tervetulleita!
ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara  Rämsööntie  Vattulantie  Latomaantie  n. 9.30 Narvassa
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45.
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736).
Iloisen pojan KAUPPA-AUTO Rämsöössä parillisten viikkojen keskiviikkoina (30.11., 14.12. jne.)
Velhon kaivolla klo 16.00 ja ”vanhalla kaupalla" klo 16.30. www.iloisenpojanlahiruoka.fi.
Rämsöön kyläkerho ry:n syyskokous pidettiin 9.11. Ahtialan päiväkodilla.
Yhdistyksen johtokunta 2017 valittiin seuraavasti:
puheenjohtaja Mari Ollinpoika, varapuheenjohtaja Anne Qwick, sihteeri Elina Korvala,
rahastonhoitaja Päivi Koskinen ja johtokunnan muut jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):
Anja Haliseva (Anneli Haliseva), Ari Perämaa (Arja Ollinpoika), Kati Vaahtolammi (Taina Viikari),
Antti Havanka (Taina Vitikka), Helena Saikkonen (Paula Nissilä). Toiminnantarkastajat ovat
Marjukka Lähdekorpi-Ojala ja Arto Uusitalo sekä varalla Matti Viikari ja Pertti Eräniitty.
TOIMINTASUUNNITELMA 2017 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
Rämsöön kyläkerhon 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 kunnan, muiden toimijoiden, teatterien ja Ahtialan päiväkodin kanssa.
Kuukausikokoukset: Johtokunta kutsuu koolle yleisen kokouksen (jatkossa kuukausikokous) kuukausittain, siten että
puolen vuoden kokouspäivämäärät sovitaan ennalta. 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.
Kesäteatteri: Kesäteatterissa tehdään kahden teatterin yhteistyötä (Vammalan teatteri ja Rämsöö). Kesän esitys on
Powhatan ja sanansaattaja, jonka ensi-ilta torstaina 29.6.2017 klo 19.00. Näytelmän käsikirjoittaa ja ohjaa Pekka
Ojansivu. Esityskertoja on 12 – 14. Teatterituotannosta laaditaan yksilöity oma budjetti, jossa talousarvioon 2017
varattavat rahat kohdennetaan tarkemmin. Kahvion, lipunmyynnin ja parkkipaikan hoitaa Rämsöö.

Teatteriranta: Teatterirannan toiminnan monipuolistamista pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä tukevalla toiminnalla ja
tapahtumilla, joista yksi on Suomi 100 - vuotta teemaan sopiva yhteislauluilta oheisohjelmineen.
Talaksen katto korjataan kunnostamalla alkuperäinen pärekatto. Lisäksi tehdään kevyt puukatos talaksen päätyyn ja
muita kiinteistön kunnossapitotöitä. Uimaranta on Vesilahden kunnan vastuulla.
Kesäkahvila: Kylän nuoria (14 – 17 vuotta) 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 sekä
kyläläiset voivat tuoda kahvilaan myyntiin omia tuotteitaan (ei elintarvikkeita). Myyntitulosta menee pieni osuus kahvilan
ylläpitokuluihin. Kesäkahvila on mukana järjestämässä kylän yhteisöllistä toimintaa kuten em. tutustumisiltoja
(laulu/tori/ohjelmailtoja tms.).
Tiedotus ja kylämarkkinointi: Kylätiedote pyritään tekemään joka kuukausi, paitsi heinä- ja joulukuussa. Tehostetaan
tiedotteeseen tulevien asioiden ilmoittamista. Tiedotetta tehdään, kopioidaan ja jaetaan talkoilla edelleen ja tiedotteen
sähköpostijakoa laajennetaan. Kylätiedote pidetään ajan tasalla kylän kotisivuilla www.ramsoo.fi. Taataan kotisivujen
ajantasaisuus tuottamalla johtokunnan toimesta ajantasaista tekstiä kylän netti- ja facebook-sivuille. Kotisivujen päivitys
hankitaan ostopalveluna. Pyritään saamaan kylästä muutama omakotitontti myyntiin ja esille nettiin. Tehdään Rämsöön
kylä näkyväksi ja tunnetuksi! Hyvin onnistuneet tapahtumat ja yhteisöllinen toiminta ovat kylämarkkinointia
parhaimmillaan.
Muistamiset: Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään perinteisesti joulukuun kokouksessa tauluin ja kylän
vauvoille lahjoitetaan hopeinen kummilusikka ja perinteinen kylän vauvataulu. Muut muistamiset päätetään erikseen.
Lapset ja nuoret: Lasten ja nuorten toimintaryhmä määrittelee itse toimintansa sisällön. Toiminnan painopiste on
yhteisöllisyydessä ja kulttuurisessa toiminnassa. Toimintavuonna mukana on Suomi 100 – vuotta teema.
Urheilutoiminnasta vastaa Rämsöön Urheiljat ry.
Iloinen Konkkaronkka - hanke: Uutena toimintana on vuonna 2016 aloitettu Iloinen Konkkaronkka – hanke
(1.10.2016 – 31.12.2018), joka kokoaa yhteen alueen ikääntyneet ja Ahtialan päiväkodin lapset. Hanketta vetää palkattu
hanketyöntekijä. Toimintaa ohjaa työryhmä, jossa on mukana päiväkodin henkilöstön, kunnan, vanhempien sekä
kyläkerhon edustajat. Työrukkasena työntekijän tukena on pienempi nimetty ryhmä.
Konkkaronkkatoiminnan ydin on viikoittaiset tapaamiset Ahtialan päiväkodilla, joissa on sekä aikuisten ja lasten yhteisiä
toimintahetkiä että aikuisten omaa aikaa. Kokoontumisissa tarjotaan aikuisille päiväkahvit ja niihin järjestetään
tarvittaessa kuljetukset. Tapaamisten toteutuksessa työntekijän apuna on vapaaehtoinen talkoolainen.
Päiväkotitapaamisten lisäksi hanketyöntekijä organisoi viikoittain aikuisten verkkotapaamisen tablettien välityksellä.
Verkkotapaamisissa käydään keskusteluita valitusta aiheesta hanketyöntekijän alustuksesta tai vaihdetaan ajatuksia
vapaasti. Ahtialan päiväkodin lapset ovat myös yhteydessä kerran kuukaudessa ikäihmisiin verkon kautta.
Hanketyöntekijä opastaa tarvittaessa ikääntyneitä tabletin käytössä myös muussa kuin verkkotapaamisiin
osallistumisessa.
Yhteisöllisyys ja virkistäytyminen: Edistetään eri-ikäisten kyläläisten toimintaa ja yhteistä tekemistä, jota voivat olla
esim. teatteriretket, joulukorttiaskartelut, erilaiset juhlat sekä pikkujoulut yhdessä Rämsöön Urheilijat ry:n kanssa.
Tuetaan olemassa olevaa kylän kerhotoimintaa kuten äitilapsipiiri ja Terttukerho. Pyritään saamaan kylän omaa
kirkkovenettä kesällä vesille. Tartutaan hyviin uusiin ideoihin yhteisöllisyyden tukemiseksi. Virkistäytymistä järjestetään
innostuksen mukaan monen ikäisille, yhdessä ja erikseen. Kyläkerhon ympärivuotisen toimintatilan turvaamiseksi
maksetaan Rämsöön Urheilijat ry:lle toiminta-avustusta seurantalon kiinteistön kustannuksiin.
Kylämaisema ja ympäristö: Kylän käyntikorttina ovat kylän yhteiset miljööt, joihin panostetaan mahdollisuuksien
mukaan. Ensisijaisena kohteena on Teatterirannan ympäristö (Rämsöön kyläkaava). Suhtaudutaan myönteisesti
toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata Suonojärven virkistyskäyttö tulevaisuudessakin.
Pyritään edistämään Härkäläntien kunnossapitoa ja kunnostusta.
ITE-taide: Järjestetään kesällä teatterinäytösten yhteyteen 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, ravintola, kiinteistö, kesäkahvila, lapset ja nuoret, tiedotus, puvusto, ITE-taide, muistamiset, kalusto ja
virkistys. Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Rämsöön kylän harrastuksia
Terttukerho kokoontuu kerran kuussa
Iloinen Konkkaronkka kokoontuu keskiviikkoisin 14.00-17.00 päiväkodilla
Kahvakuula Seurantalon pihassa ma 18.00–19.00, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)
Pienten sähly Seurantalolla maanantaisin 18.30–19.30 (RU / Emmi Ollinpoika)
Isompien lasten sähly Seurantalolla keskiviikkoisin 18.30–19.30 (RU / Akseli Qwick)
Naisten jumppa päiväkodilla tiistaisin 18.30–19.30 (Pirkan Opisto / Jenni Antila)
4H-kokkikerho Seurantalon keittiössä torstaisin 16.30–18.00 (Riina Markkola)
Tenavajumpat päiväkodilla torstaisin 17.30-18.15 ja 18.15-19.00 (Pirkan Opisto/Jenni Antila)
Lankatyöt joka toinen lauantai Kylävintillä 10.00-13.15 (Pirkan Opisto / Ulpu Räty-Haliseva)
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään
mennessä Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin
postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi.
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

