TOIMINTASUUNNITELMA 2016 / RÄMSÖÖN KYLÄKERHO RY
Rämsöön kyläkerhon tavoitteena on edistää Rämsöön asukkaiden
yhteisöllisyyttä, toimia kyläläisten äänitorvena ja edistää eri-ikäisten kyläläisten
välistä vuorovaikutusta. Yhteistyötä tehdään Rämsöön Urheilijat ry:n sekä
mahdollisuuksien mukaan muiden toimijoiden, teatterien ja mm. Ahtialan
päiväkodin kanssa.
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.
Kesäteatteri
Kesäteatterissa tehdään kahden teatterin yhteistyötä (Vammalan teatteri ja
Rämsöö). Kesän esitys on satuklassikko Pocahontas. Näytelmän käsikirjoittaa ja
ohjaa Rami Saarijärvi. Esityskertoja on 12 – 14. Teatterituotannosta laaditaan
yksilöity oma budjetti, jossa talousarvioon 2016 varattavat rahat kohdennetaan
tarkemmin. Kahvion, lipunmyynnin ja parkkipaikan hoitaa Rämsöö. Alkava vuosi
on toiminnan 30. juhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi kootaan pukunäyttely ja
mahdollisesti muuta ohjelmaa.
Teatteriranta
Vuoden aikana selvitetään kesäteatterin katsomoon suunnitellun katoksen
rahoitusmahdollisuudet (hanke- ja muu rahoitus) ja tehdään päätös
hankerahoituksen hakemisesta. Teatterirannan toiminnan monipuolistamista
pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä tukevalla toiminnalla ja tapahtumilla, kuten
esim. lauluillat ja kesä- ja vakiasukkaiden tapaaminen. Talaksen katon korjaus
ja kevyt puukatos talaksen päätyyn otetaan työnalle. Bändikatokseen tehdään
peruskorjaus/uudelleenrakennus. Uimaranta on Vesilahden kunnan vastuulla.
Kesäkahvila
Kylän nuoria (14 – 17 vuotta) työllistetään Teatterirannan kesäkahvilaan
Tutustu työelämään ja tienaa -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
Pyritään tekemään kylätiedote joka kuukausi (paitsi heinäkuussa). Kylän
yhdistykset ja muut toimijat ilmoittavat tiedotettavat asiat kyläkerhon
sihteerille. Tiedotetta tehdään ja jaetaan talkoilla ja lähetetään sähköpostina
halukkaille. Kylätiedote pidetään ajan tasalla kylän kotisivuilla www.ramsoo.fi.
Taataan kotisivujen ajantasaisuus tuottamalla ajantasaista tekstiä kylän netti- ja
facebook-sivuille. Kotisivujen päivitys hankitaan ostopalveluna.
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Tehdään Rämsöön kylä näkyväksi ja tunnetuksi! Hyvin onnistuneet tapahtumat
ja yhteisöllinen toiminta ovat kylämarkkinointia parhaimmillaan.
Pyritään saamaan kylästä muutama omakotitontti myyntiin ja esille nettiin.
Muistamiset
Uudet kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi kylään perinteisesti joulukuun
kokouksessa tauluin ja kylän vauvoille lahjoitetaan hopeinen kummilusikka ja
perinteinen kylän vauvataulu. Muut muistamiset sovitaan aina erikseen.
Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten toimintaryhmä määrittelee itse toimintansa sisällön.
Toiminnan painopiste on yhteisöllisyydessä ja kulttuurisessa toiminnassa.
Urheilutoiminnasta vastaa Rämsöön Urheilijat ry.
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 jne. Tuetaan olemassa olevaa kylän
kerhotoimintaa kuten äitilapsipiiri, Iloinen iltapäivä-kerho ja Terttukerho.
Pyritään saamaan kylän omaa kirkkovenettä kesällä vesille. Tartutaan hyviin
uusiin ideoihin yhteisöllisyyden tukemiseksi. Virkistäytymistä pyritään
järjestämään monenikäisille, yhdessä ja erikseen. Kyläkerhon ympärivuotisen
toimintatilan takaamiseksi maksetaan RU:lle toiminta-avustusta seurantalon
kiinteistökustannuksiin.
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 ITE-taidenäyttely yhteistyössä Ahtialan päiväkodin kanssa.
Teemassa mukana esim. kesäteatterin 30. juhlavuosi.
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,
ITE-taide, muistamiset, kalusto ja virkistys.
Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.
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