
Kylätiedote kannattaa lukea erittäin tarkasti, koska tässä tiedotetaan kylän hanketoiminnasta

Rämsöön Urheilijat / HUVITOIMIKUNNAN kokous Kylävintillä su 7.1. klo 19.00.
Huvitoimikunta päättää ensi kesän tansseista ja muista mahdollisista tapahtumista.
Tervetuloa mukaan muutkin kyläläiset, joilla on ideoita seuran varainhankintaan!

Vuoden 1. Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 10.1.2007
kello 19.00 Taina ja Markku Vitikalla. Osoite on Taipaleentie 134. Tervetuloa!

Rämsöön kyläkerhon syyskokous pidettiin 1.11.2006 Ahtialan ryhmiksellä ja syyskokousasioiden
päätökset jatkuivat joulukuun kokouksessa 13.12.2006. Joulukuun kokouksessa Seurantalon kahviossa
oli tupa täynnä väkeä ja saimme toivottaa uusia rämsööläisiä tervetulleiksi kylään.

Johtokunta vuodelle 2007.

Puheenjohtaja: Mari Ollinpoika
Varapuheenjohtaja: Erkki Tarvainen
Sihteeri: Marjukka Lähdekorpi-Ojala
Rahastonhoitaja: Anja Haliseva

Talousarvio ja toimintasuunnitelma
hyväksyttiin ja niihin lisättiin Kyläkaava.

Muut johtokunnan jäsenet                         (varajäsen)

Rauni Rokka Rita Uusitalo
Arja Ollinpoika Anneli Haliseva
Mika Kainulainen Arvo Haavisto
Birgitta Mäkinen Paula Nissilä
Ari Karhu Taina Vitikka
Tilintarkastajat:
Maija-Leena Mäenpää ja Pertti Eräniitty.
(Varalla Matti Viikari ja Tauno Rantanen).

Rämsöön Urheilijat ry:n syyskokous pidettiin 10.12.2006 Kylävintillä.

Johtokunta 2007: Puheenjohtaja Marjukka Lähdekorpi-Ojala, sihteeri Anneli Haliseva,

muut jäsenet: Sami Haliseva, Matti Viikari, Taina Vitikka, Juha-Matti Välimäki, Mauno Suonsivu ja

Riitta Tuovila. (Erovuorossa olivat Matti Viikari ja Sami Haliseva).

Tilintarkastajat: Arto Uusitalo ja Tarmo Lindstedt. Varalla: Kauno Välimäki ja Tauno Rantanen.

Jäsenmaksu: aikuiset ja yli 15-vuotiaat 3  / henkilö, lapset alle 15 vuotta 2  ja alle

kouluikäiset ilmaiseksi. Koko perhe yhteensä 6 . Jäsenmaksuja kerää Matti Viikari. Maksun voi

myös suorittaa suoraan seuran tilille TSOP 551105-45015. Nimet jäsenluetteloa varten!

Urheilutoimikunta: koollekutsujana Markku Ollinpoika, Sami Haliseva,

Taina Vitikka, Matti Viikari, Antti Qwick ja Mauno Suonsivu.

Huvitoimikunta: koollekutsujana Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Anneli Haliseva,

Arja Ollinpoika, Taina Viikari, Teuvo Taura ja Kari Viikari.

Kyläsihteeriltä on kysytty paljon sähkön kilpailuttamisesta. Sähkön hinta nousee kaikilla yhtiöillä, mutta
valitettavasti kaksi vuotta sitten edullisimmaksi rankatulla Turun Energialla nyt eniten. Sähköenergian hinta
kannattaa kilpailuttaa esim.; www.sahkonhinta.fi tai www.vertaa.fi  jne.
Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa - sen toimittaa paikallinen yhtiö (Vattenfall Verkko Oy) ja hinta koostuu
perusmaksusta, energiasta ja verosta.  Sähköenergian toimittajan valitsee kiinteistön omistaja itse.
Koska asiaa on kysytty (ja kaikilla ei ole nettiyhteyttä) laitan pari esimerkkiä, joilla testasin tarjouksia;
1.) Talous jossa sähkönkulutus on 5000 - 10000 kWh vuodessa (päiväsähkö tai aikasähkö) edullisimmaksi tulee
Fortum Markets Oy (säästö 12 - 155 € /vuosi Turkuun verrattuna).
2.) 15000 - 20000 kWh vuodessa (päiväsähkö tai aikasähkö) edullisimmaksi tulee Fortum Markets Oy (säästö n. 122
- 233 € /vuosi Turkuun verrattuna). Kun kulutus taloudessa on suurempi kuin 25000 kWh / vuosi, lista tarjoaa
Oulun sähkömyyntiä. Vattenfall tulee listalla näissä noin viiden edullisimman joukkoon ja on tarjonnut:
Perusmaksu 2,00 € /kuukausi ja energia 5,40 senttiä /kWh kahden vuoden määräaikaisena sopimuksena.



Vattenfallin etuna myös huomioitava, että tulee sekä siirto että energia yhdellä laskulla. (Suuri osa on uusiutuvin
luonnonvaroin) Mainitse Vesilahden ostoyhteenliittymä!



Vesilahden kylien yhteinen projekti eli Kylät yhdessä –hanke 1.2.2006 -31.12.2007 (Leader+)
Rämsöön kyläkerho on hankkeen vastuullinen vetäjä.

Vesilahden kylien yhteistyönä syntyneessä Kylät yhdessä –hankkeessa kyläsihteeri on tehnyt töitä
Vesilahden kylille ja yhdistyksille. Suuri osa työstä on kaikkien kylien hyväksi tehtävää edustamista ja
”edunvalvontaa”. Rämsöön kylän tehtävät (kesäteatteri ja tapahtumat yms.) ovat työllistäneet suurimman
osan vuotta. Hankkeen aikana on tullut uutena ITE-Vestivaali toukokuussa Kowan Teknolokian Päivien
paikalle. Tämä ensimmäinen ”kone”musiikkitapahtuma ei lyönyt heti itseään suuren yleisön
tietoisuuteen, mutta Helsingin Sanomien juttu korvasi vaivan. Tästä on hyvä jatkaa koneperinteen ja
musiikin yhdistämisen saralla. Suunnitelmissa on jatkaa tapahtumaa vuoden 2008 kesäkuussa, mikäli
saamme kulttuurirahaston avustusta.

Uutta on syntynyt muillakin kylillä; vesihuolto-osuuskuntia puuhataan ja yhteisiä tiloja kunnostetaan
melkein joka kylässä. Omakotitontteja on myyty ja uusia etsitään haja-asutusalueelta. Kylät ovat nyt
hyvin esillä kunnan kotisivuilla ja kylien sivut ovatkin Koulutien uutisten jälkeen käytetyimmät sivut
Vesilahden kunnan sivuilla. Kyläesitteet (Krääkkiö ja Rämsöö) on päivitetty ja Onkemäki on saanut juuri
oman esitteensä painosta.
Vesilahden lavatanssien suhteen on tehty yhteistyötä; on sovittu tanssien päivämäärät ja vähitellen
päästäneen edistymään myös yhteismarkkinoinnissa.
Kylien yhteistyö toimii mukavasti. Parhaana esimerkkinä siitä on hankkeen jatkona syntynyt
Seurantalojen kartoitushanke, jota vetämään ryhtyi Rämsöön Urheilijat.
Kylät ja yhdistykset toimivat ahkerasti ja hanketoiminta on virinnyt. Kantrin kautta uusia yhdistysten
hankkeita haettiin ainakin 7 kappaletta ja lisäksi seurantalojen 3 avustushakemusta lähti
Kotiseutuliittoon.

Rämsöössä on pitkä kokemus hanketoiminnasta; olimme mukana jo ensimmäisissä Pomohankkeissa ja 5b-
kaudella Vesilahden aktiivikylien käynnistäjänä. Silloin luotiin ”Rämsöön kyläyritys” –nimellä pohja
kyläsihteeritoiminnalle. Malli on vähitellen laajentunut, ensin koko Vesilahteen ja nyt lähikuntiin.
Alustavasti on keskusteltu yhteistyöstä Lempäälän kanssa. Vesilahden mallista ovat olleet kiinnostuneita
monet kylät ja kunnat ympäri Suomen. Ystävyyskuntamme Rougen väki Virosta kävi kuulemassa
suomalaisesta kylä- ja hanketoiminnasta syyskuussa 2006.

Kylien yhteinen työntekijä tunnetaan laajasti ja tiedetään kehen voi ottaa yhteyttä kyliin ja sen
asukkaisiin liittyvissä asioissa. Useasti kuitenkin luullaan, että toiminta on Vesilahden kunnan vetämää.
Hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa toimitaankin ja vuoropuhelua kylätoiminnan ja kunnan hallinnon
kanssa pyritään kehittämään edelleen. Mutta kyläsihteerin työnantajana on yhä virallisesti Rämsöön
kyläkerho. Idea on lähtöisin Rämsööstä ja se syntyi kylätoiminnan pohjalta. Työn perustana ovat kylien
tarpeet. Kylävetoisuus olisi jatkossakin saatava säilymään tai ainakin kylien hallinta jollakin tavalla.
Hankkeen aikana on luotava toimintamalli, jolla kylien/yhdistysten asioita hoitava henkilö on
palveluksessa jatkossakin ilman jatkuvaa hankeruljanssia. (Ja mielellään myös jatkuvaa ”pätkätyö” –
ongelmaa).
Ilman aktiivisia kyliä ei ole kyläsihteeriä ja toisaalta kukaan ei voi yksin tehdä ”nukkuvia” kyliä
aktiivisiksi. Vesilahdessa kyläsihteeritoiminta on aktiivisten kylien ansiosta mahdollista. Tosin toiminta
on erilaista taajamissa kuin harvemmin asutuissa.

Kylät yhdessä -hanke saa EU:n Leader + -rahoitusta vielä ensi vuoden 2007 ajan.
Hankkeen kustannusarvio on 34.000 € vuodelle 2007, siitä EU+valtio+kunta rahoittaa yhteensä 80 % € eli
27200 € ja omarahoitusosuus kylille on 20 % eli 6800 €.

Kyläsihteerin työajasta ja tehtävistä sovitaan kylien yhteistyöryhmässä, joka kokoontuu ainakin joka
toinen kuukausi. Hankkeen ohjausryhmänä toimii johtoryhmä, joka koostuu neljän vetävän yhdistyksen



puheenjohtajista. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu maaseutuasiamies Markku Männikkö. Johtoryhmän
jäsenet hoitavat yhteistyöryhmän puheenjohtajuutta vuorollaan. Jäsenet ovat Rämsöön kyläkerho,
Vesilahden nuorisoseura, Ylämäen kyläkerho ja Onkemäen kyläkerho. Vuoden 2006 alun veti Rämsöö ja
lopun Kirkonkylä. Ensi vuonna aloittaa Ylämäki puheenjohtajana.
Seurantalojen kartoitushanke  1.7.2006 – 31.5.2007 (Leader+).
Rämsöön Urheilijat on hankkeen vastuullinen vetäjä.

Vesilahden kunnassa on kaikkiaan viisi yhdistysten ylläpitämää seurojentaloa:
Rämsöön Seurantalo (omistaa Rämsöön Urheilijat)
Krääkkiön PVY:n talo (om.. Krääkkiön pienviljelijäyhdistys)
Ylämäen nuorisoseurantalo Harjula (om. Ylämäen nuorisoseura)
Narvan Seurojentalo (om. Narvan ”Tähti”-nuorisoseura)
Vesilahden nuorisoseurantalo (om. Vesilahden nuorisoseura)

Paikallisen seurantalon merkitys on aina ollut hyvin tärkeä kylän yhteisöllisyydelle. Talot ovat olleet
kyläläisten ja etenkin nuorison kokoontumispaikkoina sekä juhlien pitopaikkoina asukkaille välttämättömiä.
Seurojentalot ovat tärkeitä edelleenkin eikä niitä saa päästää rapistumaan.

Vesilahden seurantalot on rakennettu vuosina 1927 - 1954. Seurantaloja on kunnostettu useita eri kertoja ja
niitä on pidetty suhteellisen hyvässä kunnossa. Ajan hammas on kuitenkin purrut suuria puurakenteisia taloja ja
erilaisia kunnostustarpeita on jatkuvasti. Myös nykyiset turvallisuusmääräykset sekä jätelaki tuovat uusia vaateita
myös vanhojen seurantalojen ylläpitoon. Talot on rakennettu ja ylläpidetään talkoovoimin. Rakennusten ylläpito on
kallista, eikä rahaa remontteihin tavallisesta toiminnasta helposti kerry. Kiinteistöille pitäisi saada enemmän käyttöä
ja sitä kautta katetta ylläpitokuluihin. Erilaiset ja erikokoiset talot voisivat palvella paremmin tilojen vuokraajia
pienehköilläkin korjauksilla ja tilankäytön kartoituksella. Lapset ja nuoret voivat käyttää taloja paremmin
harrastuksiin, kun ne ovat kunnossa ja lämpimiä. Etenkin taajamissa on pulaa harrastustiloista ympäri vuoden.
Talojen soveltuvuutta erilaisiin toimintoihin on haarukoitava niiden markkinointia varten.

Hankkeen tavoite: Tällä selvitysprojektilla on tarkoitus laatia kaikille taloille ajantasainen
kuntokartoitus ja vähintään karkea suunnitelma remonttiaikataulusta, myös turvallisuussuunnitelman
laatiminen ja jätevesijärjestelyn ratkaiseminenkin on osassa taloista ajankohtaista. Kuntokartoitus antaa
pohjan useamman vuoden remonttiaikataulujen laatimiselle.

Hankkeen hakija ja toteuttajat: Seurantalojen kunnostustarpeiden kartoittamisessa mukana olevat
tahot:
Rämsöön Urheilijat ry (pj. Marjukka Lähdekorpi-Ojala), Krääkkiön pienviljelijäyhdistys ry (Pj. Tarmo
Ojanen, jota edustaa Maria Forsman), Ylämäen nuorisoseura ry (Pj. Virpi Laitinen), Narvan ”Tähti”-
nuorisoseura ry (Pj. Hilkka Salo) ja Vesilahden nuorisoseura ry (Pj. Jon Länsivaara).

Kustannusarvio ja rahoitus:
Kustannusarvio: Ostopalvelut 8800 ¤ (rakennusten korjausasiantuntija + muut), matkakulut 600 ¤,
luontoissuoritukset 300 ¤ (talkootyötä), toimistokulut 500 ¤ (hankekirjanpito yms.).
muut 300 ¤ (luvat yms.) eli yhteensä 10 500 ¤.

Rahoitussuunnitelma: Kokonaiskustannusarvio 10500 ¤, EU ja valtio 7560 ¤, kunta 1890 ¤ ja
yksityinen rahoitus 1050 ¤. Yksityinen rahoitus katetaan 750 ¤ ja rahalla 300 ¤ talkootyöllä.

Hankkeen kuntokartoituksia tekemään on valittu rakennusrestauroija Aki Sulonen
Hämeenkyröstä. Hän tekee kartoitukset taloilla ostopalveluna. Työlle on haettu lisäaikaa
toukokuun loppuun.

KYLÄKAAVA –hanke  1.1.- 31.12.2007 (Leader+).
Rämsöön kyläkerho on hankkeen vastuullinen vetäjä.

Tämä hanke on saanut Kantri ry:n puollon 12.12.2006. Joten virallista TE-keskuksen rahoituspäätöstä
odotellaan, mutta mitään epäilystä sen saamiseen ei ole.
Hankkeen suunnitelma:

KYLÄKAAVA - Rämsöön omaehtoinen maankäyttö- ja maisemasuunnitelma

Taustaa



Rämsöön kylässä tehtiin vuosina 1982-1983 kylätutkimus, jonka pohjalta laadittiin ensimmäinen
kyläsuunnitelma ja ns. ympäristösuunnitelma vuonna 1987. Suunnitelma vastasi nykyisiä nk. kyläkaavoja. Se
tehtiin kyläsuunnittelupiirissä yhteistyössä silloisen Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa
(opiskelijat: Torsti Hyyryläinen, Juha Koskela ja Soili Lampinen )

Ympäristösuunnitelman perusajatuksena oli jo tuolloin olla kylän ominaispiirteitä säilyttävä ja toisaalta
kylää ja kyläkuvaa kehittävä. Suunnitelmassa kartoitettiin paitsi mahdolliset rakennuspaikat myös kylän
maisemallisesti tärkeät kohteet. Käsittelyssä oli Suonojärven ympärille muodostuneen Rämsöön kylän länsipuoli
eli keskeisin osa kylää. Kartoitetuista mahdollisista rakennuspaikoista useimmille on nyt rakennettu talo ja
kuluneen 20 vuoden aikana uusia koteja on rakennettu myös tuon suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnitelma on
toiminut hyvin suuntaa antavana, myös maisemakohteet on siinä huomioitu ja ne ovatkin säilyneet hyvin. Tärkein
osa kylämaisemaa, ympäristöä ja asumisviihtyvyyttä on edelleen kylän keskipiste – Suonojärvi. Järvi on
merkittävä yhteisölle myös toiminnallisesti; sen rannalla sijaitsevat kesäteatteri, rantapaviljonki, kirkkovene ja
venevaja sekä uimaranta.

Jatkossakin on huomioitava kylän luontoarvot ja sovitettava uudet rakennukset kyläkuvaan.
Omakotitonttien on oltava riittävän suuria oman kaivon ja jätevesienkäsittelyjärjestelmän takia. Kyläalueen
suunnittelussa otetaan huomioon ja kartoitetaan vesi- ja jätevesiasioita. Kyläkaavaan kirjataan myös
perinnemaisemat, yhteisrannat, historiallisesti merkittävät kohteet sekä historiallisten löytöjen paikat.

Juuri kunnostettu seututie Vammalasta (Vammala-Lempäälä 301) on tuonut selvästi lisää liikennettä
kylään. Vaikka Rämsöön kylästä ovat monet palvelut hävinneet, näyttää tonttien kysyntä lisääntyvän, taloja
rakennetaan ja vahva yhteisö jatkaa aktiivista kylätoimintaansa. Rämsöössä on tehty 21 vuotta kesäteatteria, 15
vuotta Kowan Teknolokian Päiviä ja paljon muita tapahtumia. Rämsöön kyläläiset ovat osoittaneet
kehitysvoimansa ja tahtovat jatkaa kylän kehittämistä yhteisön omilla ehdoilla mahdollisimman pitkälle.

Rämsöön kyläläiset jatkavat omaehtoista kylän kehittämistä kyläkaavalla eli päivittämällä aiempi
Rämsöön ympäristösuunnitelma, kartoittamalla uusia rakennuspaikkoja ja tärkeät luontokohteet laajentaen
suunnittelualueen nyt koko kyläalueeseen ja osin naapurikyliinkin. Kyläkaavasta on neuvoteltu kunnan kanssa ja
se pyritään saamaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Samassa yhteydessä päivitetään Rämsöön kyläsuunnitelma.

Tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteena on laatia koko Rämsöön kyläalueen kattava kyläkaava

(yleiskaava/maankäyttösuunnitelma), jossa kartoitetaan maisemallisesti ja ympäristöllisesti tärkeät kohteet ja
mahdolliset uudet sopivat rakennuspaikat.

Kyläkaava laaditaan arkkitehdin/arkkitehtiopiskelijan ja kyläläisten kanssa yhteistyössä. Aiempi
Rämsöön ympäristösuunnitelma ja kylätutkimus tarjoavat hyvän pohjan työlle. Kyläläisillä on paras
paikallistuntemus, jonka he mielellään tarjoavat ulkopuolisen suunnittelijan avuksi. Kyläkaava laaditaan vuoden
2007 aikana, jolloin suunnittelija näkee koko vuoden kierron kylässä.

Kyläkaavassa huomioidaan alueen vesistö ja vesihuolto.
Kyläsuunnitelman päivitys.
Kyläkaavasta tehdään julkaisu, joka jaetaan kaikkiin kylän talouksiin ja kesäasukkaille

Kustannusarvio ja rahoitus
Kustannusarvio:

Kyläkaava tehdään toimeksiantona 9400 

Kyläkaavajulkaisu 2400 
Matkakulut 500 
Toimisto- ja postituskulut 500 
Talkoita       700 

13.500 

Rahoitus: Kokonaiskustannukset 13.500 

EU, valtio ja kunta 11.475 
Yksityinen osuus 2.035 
( = talkootyötä 685  ja rahaa 1.350 )

Aikataulu 1.1.2007 – 31.12.2007

Toteuttaja Rämsöön kyläkerho ry.

Tärkeimpänä yhteistyötahona suunnittelussa ovat Vesilahden kunta ja
Tampereen Teknillinen yliopisto ohjaavana tahoja.



Toivotamme kaikille onnea tulevalle vuodelle !


