
 
 

TIEDOTE 5. / 2012 Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän kotisivuilta www.ramsoo.fi 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään keskiviikkona 2.5. noin kello 19.00 
alkaen Rantapaviljongilla. Asioina ovat ajankohtaiset asiat, kuten teatterirannan hanke 
sekä kylähankkeen ja siten kyläsihteerin toimen päättyminen (Kylien yhteinen huomen / 
Tredea) yms.  
Ennen kokousta pidetään rannassa siivoustalkoot alkaen kello 18.00. Mukaan 
haravat, lapiot ja kottikärryt. Talven myrskyjen roskat ym. siivotaan pois. Kyläkerho  
 (Seuraava kuukausikokous 6.6.12). 
 

 

Lasten ja nuorten toimintaa: 
Pe 27.4 klo 18-19 hohtokeilausta Nokian Keilaamossa. Omat kyydit. Ilmottaudu pian Katille. 
 

Seuraava lasten ja nuorten kokous Katilla ma 14.5 klo 18-19. Tervetuloa!! 
 

Kevätkauden huipennuksena on telttaretki la 26.5 kello 16.00 alkaen. Ohjelma alkaa 
kotieläinpihan Utun tallin kierroksella kello 14.00. Utun tallille tullaan omilla kyydeillä ja 
maksetaan itse 5 euroa / hlö. Utun tallin jälkeen luvassa yöpyminen puolijoukkueteltassa, 
uimista, saunomista, makkaran paistoa. Ilmoittaudu Katille äitienpäivään 13.5 ,mennessä. 
Leirikirje toimitetaan ilmottautuneille lähempänä ajankohtaa. Voit myös tulla pelkästään Utun 
tallillekin ja /tai saunomaan Valakkakalliontielle. 
Lisää infoa saat soittamalla Katille numeroon 0400-820 448. 
Telttaretken jälkeen lasten ja nuorten toimintaa jatketaan syksyllä! 
Aurinkoista kesää! toivottaa Kati Vaahtolammi. 
 

 

Tanssikurssit paritanssin alkeet Rämsöön Seurantalolla 5.-6.5. ja 12.-13.5. klo 10.00-
14.30. Tanssinopettaja Jyrki Lahtinen, 20 oppituntia, kurssimaksu 31,00 �. Lisätiedot 
Lempäälä Opisto. 
 

 

Lauantaina 19.5. KESÄKAUDEN AVAJAISJUHLA RÄMSÖÖN SEURANTALOLLA alkaen 
kello 19.00. 
Luvassa hulvatonta tanssahtelua musiikkiorkesterin tahdittamana. Virvokkeita ja suolaista 
lähes joka makuun! Sisäänpääsy pientä korvausta vastaa. Tervetuloa!  Rämsöön 
Urheilijat 
 

 

Rämsöön kesäteatterissa esitetään tänä kesänä näytelmä Varokaa, mummo tulee! 
 

Osallistu näytelmän kesäkertsi kisaan! 
Ehdota ja äänestä kesäaiheisia iskelmiä, suosituimmat niistä soitetaan näytelmässä. 
Osallistu kesäkertsi-kisaan näytelmän facebook-sivuilla ja voita vapaalippuja(2 kpl kahden lipun 
pakettia)!  
Linkki: http://www.facebook.com/events/199515743497102/   ja muut tiedot www.ramsoo.fi 
 

Karppasen KertosäeKoKoonpano soittaa näytelmässä eniten ääniä saaneet kappaleet ! 
Osallistua voit myös lähettämällä oman kappalesuosikkisi osoitteeseen ramsoo@ramsoo.fi tai 
pudottaa lapun seurantalon postilaatikkoon. Äänestysaika päättyy su 13.5 ja voittajat julistetaan 
seuraavalla viikolla. 
 

 

Rämsöön kylän kotisivuja päivitetään! Nyt kylän sivuille on avattu oma palvelusivu kaikille kylän 
yrittäjille.  



Voit ilmaiseksi ilmoittaa yhteystietosi; nimi, toimiala ja yhteystiedot, logo ja linkki omille 
kotisivuillesi. 
Ilmoita tiedot ari.karhu@nallegraf.fi tai postiin Ari Karhu, Rämsööntie 967, 37350 Rämsöö. 
 

KYLÄKALENTERI! Kylän vuosikelloa eli kylän tapahtumien aikataulua kootaan! Sillä vältetään 
tapahtumien ja talkoiden päällekkäisyyksiä ja tiedotetaan kaikista tapahtumista jokaiselle 
kyläläiselle (voi itse katsoa). 
Ole hyvä ja ilmoita tapahtumista ajoissa ramsoo@ramsoo.fi tai timo.sorvoja@gmail.com tai 040 
7036208. 
 

Kylän kotisivuille kaivataan UUTISIA! Eli ajankohtaista tietoa tapahtumia, kalansaaliista, 
merkkipäivistä tai vaikka myytävistä taloista /tonteista. Lisäksi kaipaamme erityisesti 
maisemakuvia Rämsööstä. Jatkossa lisäämme sivuille myös Suonojärvi / luonto / 
ympäristötietoa, historiaa ja kylän yhdistystoimintaa. 
 

Seuraava kylätiedote jaetaan viikon 22 alussa, joten ilmoittakaa tiedot siihen ajoissa sihteerille 
(em. osoite). 
 

KYLÄSIHTEERITOIMINTA PÄÄTTYY! 
 

Lyhyesti: huhtikuun jälkeen Marjukka ei enää työskentele kyläsihteerinä kylätoimistolla, 
eikä puhelin 040 800 7331 enää toimi!!!   (Asia näin lyhyesti niille, jotka eivät jaksa lukea muuta). 
 
Kaksivuotinen Tredea Oy:n hallinnoima Kylien yhteinen huomen –hanke päättyy 30.4.2012. 
Hanke oli EU-osarahoitteinen kylien kehittämishanke, johon kuului Lempäälän ja Vesilahden alue 
kokonaisuudessaan. Hankkeen aikana toimittiin erityisen laajalla sektorilla kylienkehittämisessä; 
hankkeen aikana aloitetttin 12 uutta hanketta, jotka liittyivät pääasiassa yhteisöllisyyteen ja 
ympäristöön. 
Toiminnan pohjalla oli Lempäälän ja Vesilahden yhteinen maaseudun kehittämissuunnitelma. Tässä 
kuntien hyväksymässä ohjelmassa nähdään tärkeäksi maaseutumaisuuden säilyminen ja tämän 
asian eteen olemmekin Tampereen seudun kylien työryhmässä tehneet erityisen paljon työtä. 
(Seutuhallituksen esitys ”Kaava-alueitten ulkopuolisesta rakentamisesta” oli aluksi järkyttävää tekstiä, 
kun sen vuoden 2011 alussa saimme käsiimme.  
Sen jälkeen yhdessä organisoida em. kylien työryhmän lausunnon ja perätä lausuntoja joka taholta. 
Onneksi Lempäälän ja Vesilahden kunnissa on pääasiassa ”terve” näkemys ns. haja-asutusalueella 
asumisesta). 
Vuoden työn jälkeen ko. esitys on nyt jo paljon parempi, muttta nähtäväksi jää miten sen käsittely 
tästä etenee. Seutuhallituksen tavoitteena on saada jo kesään mennessä kunnat hyväksymään 
yhteiset määräykset rakentamisesta kaava-alueitten ulkopuolelle. Tämä on hyvin merkittävä asia, 
joka koskee meitä kaikkia. 
 

Rämsöö kylänkehittämisen uranuurtajana 
Koko kylienkehittämistoiminta alkoi kohta EU:niin liittymisen jälkeen. Ensin aloitettiin aluejätepisteitä 
rakentamalla ns. Pomo-hankkeilla 1996 ja pian Rämsöö valittiin Pilotti-hankkeen kokeilukylien 
joukkoon. 
Sen myötä polkaistiin alkuun ensimmäinen Vesilahden aktiivikylät- hanke (EU:n 5b-kausi). Tässä 
Rämsöö oli aloitteellinen ja osallistuimme siihen Rämsöön kyläyritys –projektilla, jossa mukana olivat 
yhteistyössä kaikki kylässä toimivat yhdistykset. Jokaisella yhdistyksellä oli joku oma projekti; 
Rämsöön Urheilijoilla Kylävintti, maa- ja kotitalousseuralla iltatori, Wanhan Teknolokian Kerholla ja 
kyläkerholla Kowan Teknolokian Päivien kehittäminen jne. Rämsöön kyläkerho toimi hankkeen 
veturina palkatun kyläsihteerin tuella(1997-2001). Tuolloin perustettiin myös Rämsöön 
kyläosuuskunta. Vesilahden aktiivikylät -hanke laajeni Narvan (Sentraali) ja Ylämäen (Koskenvoima) 
projektien jälkeen vielä Krääkkiön monitoimitupaan ja päättyi heidän osaltaan vasta vuonna 2002.  
Kyläyritys -hankkeen jälkeen kyläkerho palkkasi kyläsihteerin parina keväänä muutamaksi 
kuukaudeksi koordinoimaan kesäteatterin ja Kowan Teknolokian Päivien järjestelyt ja markkinoinnin 
(yms.). 
 

Vuoden 2003 lopussa käynnistettiin noin 3 kuukauden esiselvitys, jossa selvitettiin halukkuus 
Vesilahden kylien yhteiseen hankkeeseen ja niin syntyi Vesilahden kyläsihteerihanke vuosina 2004 – 
2005, sen jälkeen taas laajempi Kylät yhdessä v. 2006 - 2007 sekä vielä Kyläverkko v. 2008 – 2010 



(huhtikuun loppuu). Tässä olivat mukana jo Lempäälän kylät. Kaikista näistä hankkeista taloudellisen 
vastuun hoiti Rämsöön kyläkerho (ilman mitään lainoja). Viimeisten hankkeiden tavoitteena oli saada 
kunnat osallistumaan taloudellisesti kyläsihteeritoiminnan pyörittämiseen. Näin ei tapahtunut, mutta 
työ nähtiin niin tärkeäksi, että neuvoteltiin vielä Tredea Oy:n hallinnoimaksi (2011 -2012/huhtikuu) 
tämä nyt päättyvä Kylien yhteinen huomen-hanke. 
(Rämsöön kyläkerho on ollut suurin kyläsihteerin työllistäjä hankkeessa tapahtumien 
kehittämisellään). 
Tämän jalkeen toiminnan jatkosta on neuvoteltu eri tahojen ja vaihtoehtojen muodossa - tuloksetta. 
Lisäksi allekirjoittanut on osaltaan ilmoittanut lopettavansa itse hankkeissa työskentelyn, koska niiden 
byrokratia kuormittaa ja vie varsinaisesta työajasta liikaa aikaa ja hankemuotona vähentää 
mahdollisuuksia (yms.). 
 

Viimeisin vaihe kuntien yhteistyössä maaseudun/kylienkehittämistoiminnan suhteen on, että 
Pirkkalan kunta on esittänyt kiinnostuksensa liittyä Lempäälän ja Vesilahden maaseudun 
kehittämisneuvottelukuntaan. 
(Kyläsihteeri on toiminut neuvottelukunnan sihteerinä ja jatkaa tässä tehtävässä kuntien 
ostopalveluna). 
Pirkkalan kunta oli hyvin kiinnostunut myös aktiivisesta kylienkehittämis/kyläsihteeritoiminnasta 
kunnissamme ja päätti tehdä kunnille esityksen tulla mukaan jollakin tavalla. Esitys etenee 
hallinnollisessa järjestyksessä... 
Lopputulos jää nähtäväksi.  
Kylien puolesta voi vain toivoa, että kunnat tässä monelta suunnalta paineisessa tilanteessa 
muistavat, että kylät ja sen ihmiset ovat kuitenkin merkittävän tärkeä osa kuntaa. 
 

Toiminnan päättymisestä ja tilanteesta olen kaikkien kylien puolesta pahoillani ja erityisesti juuri 
Rämsöön kylän, joka on jaksanut vuosia hanketoimintaa tuloksellisesti pyörittää. 
Minä jään nyt vapaalle ja vihdoin omien koti/pihatöideni pariin.  Jatkan kyläkerhon sihteerinä 
normaalina talkootyönä muiden malliin. Kylän asioitten hoito muuttaa nyt muotoaan, kun kyläsihteeri 
ei enää ”päivystä”. 
 

Kiitokset omasta puolestani näistä työvuosista! kyläsihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala 
 

Julkaisija: Rämsöön kyläkerho ry, ramsoo@ramsoo.fi, www.ramsoo.fi, puhelin: 040 703 6208.  
Kylätiedotteessa voivat kaikki kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Tiedotteeseen tulevia asioita voit 
ilmoittaa kyläkerhon sihteeri Marjukalle, ramsoo@ramsoo.fi tai 040 7036208. Kylätiedote jaetaan talkoilla kyläalueen 
postilaatikoihin, mutta saat sen nopeammin ja SUORAAN sähköpostiisi ilmoittamalla osoitteesi meille. Säästä luontoa ja TILAA : 
Rämsöön kylätiedotteen Se löytyy myös: www.ramsoo.fi 


