
TIEDOTE 3 / 2007

Rämsöön nappulahiihdot ja samalla mestaruushiihdot järjestetään sunnuntaina 11.3.
kello 11.00 alkaen Honkiniemen (nykyään Vitikan) peltoaukealla Kivitien varressa.
Sarjoja on kaikenikäisille suksijoille. Puhvetti. Tied. Markku Ollinpoika p. 0400 236 813.
____________________________________________________________________________________________________________

HUOMIO korjaus kokousaikaan:
Rämsöön Urheilijoitten VUOSIKOKOUS pidetään SU 18.3. kello 18.00 Kylävintillä.
Kokouksessa on esillä sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2006 tilit ja toimintakertomus.
____________________________________________________________________________________________________________

Rämsöön kyläkerhon VUOSIKOKOUS pidetään ke 14.3.2007 kello 19.00 Ahtialan
ryhmiksellä. (Osoite on Rämsööntie 967).
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisesti: Tilit ja toimintakertomus vuodelta
2006. Muita asioita Peter Pan ja Kyläkaava.
____________________________________________________________________________________________________________

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt Rämsöön kyläkerholle 10.000 euron apurahan
”Konemusiiikki”festivaalin järjestämiseen vuonna 2008. Hakijana on virallisesti kyläkerho, mutta
itse tapahtumaa viemme eteenpäin työryhmänä, johon kuuluvat myös muusikot (säveltäjä-
taiteilijat) Kimmo Pohjonen, Jukka Perko ja Samuli Kosminen sekä heidän managerinsa. Rämsöön
Festivaalipäiväksi on varattu 12.6.2008. Apurahat julkaistiin tiistaina 27.2. Suomen
kulttuurirahaston 70-vuotisjuhlassa Finlandia-talolla.

Rämsöön kesäteatterin kolmen teatterin yhteistuotanto Peter Pan on saanut Pirkanmaan
taidetoimikunnalta 700 euron rahoituksen.
____________________________________________________________________________________________________________

Peter Panin harjoitukset talviloman jälkeen seuraavasti:

Ma 12.3. KAIKKI Vesilahteen, LAULUHARJOITUS (tiedotteet tulevat sähköpostissa!)

Ti 13.3. (tarkentuu myöhemmin)
Ma 19.3. (tarkentuu myöhemmin)
Ma 26.3. Vesilahdessa (tarkentuu myöhemmin) ja Ma 2.4. VAMMALASSA
Lisätiedot tuottajilta: Jon Länsivaara Harri Uusitalo Rauni Rokka

(Teatteri Kurki) (Vammalan Teatteri) (Rämsöön Kesäteatteri)

p. 0500-826 800 p. 0400–687 448 p. 040–5060 314

Hanki hygieniapassi! Hygieniakoulutus järjestetään Kirkonkylän VPK:n tiloissa PE 23.3.
kello 17-20 ja La 24.3. kello 9-13.  Kouluttajana toimii Hannele Hakanen. Kurssin hinta
40  sisältää materiaalin, koulutuksen ja testin. Järj. Vesilahden VPK Naiset.
____________________________________________________________________________________________________________

Rämsöön kyläkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006. ( Iso tarina tungettuna noin yhdelle sivulle )

– Rämsöön kyläkerhon 27. toimintavuosi oli muutoksen vuosi; kyläkoulun toiminta loppui ja samalla Kowan Teknolokian Päivät. Koulu ehti toimia
100 vuotta. ”Teknolokia”päiviä järjestettiin 15 kertaa vuosina 1991 - 2005. Mutta uutta toimintaa ja uudenlaista yhteistyötä on syntynyt ja ne ovat
tuottaneet tulosta.
– Kyläkerho työllisti toimintavuoden aikana eri henkilöitä yhteensä yhden henkilötyövuoden ajan. Talkootyötä tehtiin entiseen malliin runsaasti;
valtava määrä kesäteatterissa, ITE-taiteessa ja –Vestivaalilla, kesäteatterin rannassa, hankkeissa sekä monissa kylän tapahtumissa.
– Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Johtokuntaan kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Arto Uusitalo, varapuheenjohtaja Marjukka
Lähdekorpi-Ojala, sihteeri Rauni Rokka, ja rahastonhoitaja Anja Haliseva. Johtokunnan muut jäsenet olivat Erkki Tarvainen (varajäsen Rita Uusitalo),
Mari Ollinpoika (Arvo Haavisto), Ari Karhu (Taina Vitikka), Birgitta Mäkinen (Paula Nissilä) ja Arja Ollinpoika (Anneli Haliseva).
Tilintarkastajina toimivat Maija-Leena Mäenpää ja Pertti Eräniitty. (Varalla Matti Viikari ja Tauno Rantanen).

1). Ahtialan koulu. Ahtialan koulun toiminta päättyi 31.12.2005. Koulun tiloissa oli keväällä kylän kerhotoimintaa ja kokouksia sekä kesällä
taidenäyttely. Koululla aloitti 4.9. toimintansa Ahtialan ryhmis eli ryhmäperhepäivähoito.

2). Kuukausikokoukset. Kuukausikokouksia oli yhteensä 12.  Ylimääräinen kokous pidettiin 18.6. ja heinäkuussa onkin aina lomaa.
Kuukausikokouksissa annetaan evästykset johtokunnalle ja työryhmille.



3). ITE-taide ja -Vestivaali. Vuonna 2005 aloitetusta ITE-taidenäyttelystä kasvoi nyt ITE-Vestivaali, joka pidettiin 27.5. Rämsöön kesäteatterilla.
Festivaali avattiin juhlallisesti koululla kello 17 taidenäyttelyn avajaisilla. Tilaisuus jatkui Teatterirannassa ensin Trilobiitin Shakespeare -
teatteriesityksellä, Rauni Rokan ja Arto Dahlbon musisoinnilla ja lopuksi Kimmo Pohjosen Maamoottorisinfonian ensi-esityksellä. Konsertissa
avustivat Rämöön maamoottorimestarit. Tapahtumassa yhdistyivät kuvataide, teatteri, musiikki ja koneet. Tunnelma oli hieno ja palaute oli
suorastaan ylistävä (Helsingin Sanomat 29.5., Ylen Kulta kuume; LVS:n ja Nokian Uutisten jutut).  Kowan Teknolokian uusi innovaatio pääsi esille
vielä 24.-25.8. Viaporijazzissa, jossa Jukka Perkon ja Samuli Kosmisen Konela -konsertissa olivat mukana maamoottorit ja kolme rämsööläistä
masinistia.   Taidenäyttely koululla oli koko kesän auki aina kesäteatterin yhteydessä. Vieraskirjaan kirjoitti nimensä kesä aikana yhteensä 832
henkilöä, mutta kävijöitä oli arviolta ainakin reilu tuhat.

4). Kesäteatteri. Kesäteatterissa esitettiin Arto Paasilinnan ONNELLINEN MIES yhteistyönä Teatteri Kurjen kanssa. Ohjaajana toimi Tom
Söderström. Harjoitukset aloitettiin maaliskuulla ja harjoitustahti oli tiivis. Esitykset olivat 28.6. – 9.7. ja 22.7.- 12.8. Esityksiä oli yhteensä 16.
Katsojia kertyi noin 3000 henkeä. Keskiarvo oli siis 187,5 henkilöä / esitys. Esitystä kehuttiin jopa kesän parhaaksi.
Elokuussa aloitettiin seuraavan vuoden suuren projektin tunnustelut ja valmistelut. Peter Panin Rekrytointitilaisuudessa 22. lokakuuta
Rantapaviljongilla oli paikalla 36 henkilöä. Kesäteatterin väki oli avustamassa TV2:n draamasarjan MAAN MITTA kuvauksissa Stormissa ja
Heinoossa elokuussa. (Sarja esitetään syksyllä 2007 televisiossa).

5). Kylämarkkinointi. Rämsöö oli esillä tiedotusvälineissä monissa yhteyksissä vuoden mittaan. TV 2 esitti Risto Astikaisen Kansakunnan lisämuisti
-sarjaan kuluvan ohjelman KIERROSLUKU 25.1. Ohjelma kuvattiin Kowan Teknolokian Päivillä 2005. Pentti Haleniuksen hieno radiodokumentti
”Aikakone” tuli ulos 8.4. Kylän kotisivut pidettiin ajan tasalla ja tontit esillä sivuilla. Rämsöön kyläesite päivitettiin.
Kunnan tontit Rämsöössä olivat kaikki vuoden lopussa myyty tai varattuina.

6). Tiedotus ja suhdetoiminta. Kylätiedote jaettiin talkoilla jokaiseen talouteen vuoden aikana 13 kertaa ja osalle myös sähköisesti. Tiedotus
mediaan hoitui kyläsihteerin toimesta. Yhteistyö sujui muitten kylien kanssa Kylät yhdessä –hankkeessa. Aamulehti teki komean jutun Vesilahden
kylätoiminnasta 25.8.   Uudet kyläläiset toivotettiin tervetulleiksi kylään perinteisesti infopaketin ja taulun kera.
Kylässä syntyneitä vauvoja muistettiin taululla ja kummilusikalla.

7). Perinteen tallennus. Vuoden aikana on otettu kuvia kylän tapahtumista digitaalikameralla. Lisäksi Nalle (Ari Karhu) on skannannut vanhoja
kuvia uusia kotisivuja varten. ITE-Vestivaalista on videotallenne, jonka Saksan televisio teki Kimmo Pohjosesta.

8). Kerhotoiminta. Äitilapsipiiri on kokoontunut Rämsöössä yli 15 vuotta ja jatkaa edelleen. Syksyllä kokoonnuttiin säännöllisesti joka toinen viikko,
ensi ryhmiksen pihalla, sitten kodeissa. Varttuneitten Iloinen Iltapäiväkerho toimi lähes kuukausittain. Kylästä järjestettiin uimahallireissuja Nokian
uimahalliin. Seurantalolla järjestettiin 2.4. ilmainen lasten konsertti, jossa Pelle Orkesteri hauskuutti kaiken ikäisiä.

9). Kesäkahvila, uimaranta ja kirkkovene. Kesäkahvila oli auki kaikille kävijöille kesäkuun lopusta elokuuna alkuun. Kahvilan nuoriso hoiteli
kesäteatterin avustavia tehtäviä ja osan kyläsihteerin tehtävistä 2 viikon loman ajan heinäkuussa. Kirkkovene varustettiin liikkuvin penkein ja kylän
sekajoukkue paransi Pirkan Soudun aikaa peräti 7 minuuttia. Uimarannan laituria ei vielä uusittu, vaan se korjattiin turvalliseksi.

10). Virkistys ja koulutus. Kesäteatterilla oli ulkoilmanäytäntönä 18.8. elokuva Lupaus (filmipyörä ry). Stormintien valmistumista juhlittiin kylän
hulvattomissa tiejuhlissa Rudangonmaassa 16.9. Pikkujoulut ja teatterin karonkka juhlittiin yhdessä 11. marraskuuta seurantalolla. Ryhmiksellä
järjestettiin lämminhenkinen kyläläisille avoin joulujuhla 15.12.

11). Palveluiden myynti kyläläisille. Kyläkerhon kalustoa saavat jäsenet lainaksi, osaa ilmaiseksi ja osaa pientä korvausta vastaan, muilta peritään
pieni vuokra. Tuotemyynti on vähäistä; t-paitaa ja lippistä yms. Kyläkerhon kalustoa ovat: 3 telttaa, 4 kahvinkeitintä, 2 muurikkapannua, 1
kaasugrilli yms.

12). Suonojärvi. Suonojärvi on merkittävä keskipiste Rämsöössä. Sen virkistyskäyttö pitää turvata jatkossakin.
Loppuvuonna laadimme Kyläkaava –hankkeen, jossa Suonojärvi erityisesti huomioidaan. Hankkeen tiimoilta järjestettiin Narvassa 26.4.
Kotijärvemme –tietoa vesiensuojelusta tilaisuus, jossa oli mukana peräti 50 henkeä ympäri Vesilahtea.

13). Hanketyö. Rämsöö käynnisti Kylät yhdessä – hankkeen ja toimii sen vastuullisena toteuttajana. Hankkeessa ovat mukana kaikki Vesilahden 8
toiminnallista kylää ja monta niiden järjestöä. Hankkeessa työskentelee 14.3. alkaen Vesilahden kyläsihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala vuoden
2007 loppuun. Vesilahdessa käynnistyi useita hankkeita loppuvuonna.
Rämsöössä mm. Seurantalohanke, jota vetää Rämsöön Urheilijat ja Kyläkaavahanke, jota toteuttaa kyläkerho. Rämsöössä järjestettiin Kyläsenssit
1.4. Pirkanmaan kylätoimintaväen tapaamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Vieraana oli professori Torsti Hyyryläinen. Järjestävänä tahona oli
Kantri ry.

14). Toimikunnat. Toimikuntia oli vuoden aikana useita: muistamiset, kesäteatteri, kylämarkkinointi ja tiedotus, ravintola, ITE-taide, tietyöryhmä
sekä kiinteistö-, kalusto- ja kirkkovenevastaavat.

15). Härkäläntie kuntoon. Tien 2993 eli nykyisen seututien 301 Rämsöö - Lantula välin rakentaminen oli huomattava edistysaskel Rämsöön kylälle.
Tonttien kysyntä lisääntyi selvästi, kun asiasta uutisoitiin. Tieosuus valmistui syksyllä 2006 ja virallinen avajaisjuhla pidettiin 25.9. Vammalan ja
Vesilahden rajalla. Kahvit tarjottiin Rantapaviljongilla ja kesäteatterilla.
Härkäläntien kunnosta oltiin alkuvuonna yhteydessä Tiehallintoon ja nimettiin työryhmäkin kylästä asiaa hoitamaan. Tien kunto puhutti jälleen
sateisena syksynä ja tieasiaa esitettiin päättäjille mm. tiejuhlissa. Mitään lupauksia Härkäläntein kunnostamisesta ei tällä hetkellä ole.


