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TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Vuoden 2015 tavoite
Ryttylän kyläyhdistys ry jatkaa edelleen työtä kylän palvelujen säilymiseksi ja kyläläisten yhteiseksi hyväksi.
Pyrimme terveysaseman lakkauttamisesta 30.4.2016 huolimatta vaikuttamaan terveyspalvelujen
säilymiseksi kylässä. Neuvolan saimme jo säilymään. Punkanjoen kunnostamista selvittämällä voimme ehkä
parantaa joen virkistyskäyttöä.
Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
 6.4. klo 18 kyläkokous, kyläyhdistyksen vuosikokous, Vanhassa Trokarissa
 13.4. klo 18 Vanhassa Trokarissa Ryttylän Yhdistystreffit, esityslistalla vapputapahtuman
suunnittelu ja yhdistysten yhteistyön edistäminen
 Sovitaan Punkanjoki -palaveri, Vanajavesikeskus mukana

Toukokuu
 1.5. Vapputapahtuma asemanpuistossa, tapahtuma-alue aiempaa laajempi, ml. puunistutus
aseman viheralueelle sekä viereisen skeittiparkin avajaiset
Kesäkuu
 Punkanjoen kunnostus, tilannearvio
Loppukesä tai alkusyksy
 Mahdollisesti illanvietto tai muu yhteinen tapaaminen kylän yhdistysten kanssa
Lokakuu
 Pulkkamäen raivaus talkoilla, osallistujavarauksella (vähintään 2).
Marraskuu
 VPK:n joulunalustapahtuma paloasemalla, osallistujavarauksella (meiltä vähintään 2)
2017 helmikuu
 Laskiaistapahtuma pulkkamäessä, säävaraus

2

Kokoukset
Kyläkokous, kyläyhdistyksen vuosikokous, järjestetään sääntömääräisesti tammihuhtikuussa. Hallitus
kokoontuu tarvittaessa, tähän mennessä 5-6 viikon välein paitsi kesätauon aikaan.
Talous
Kyläyhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla sekä vuokraamalla Puujoella venettä, jonka varaukset on hoitanut
K-Market Saarinen.
Jäsenet
Jäsenmäärä olisi saatava kasvuun uudella tavalla, ainakin tuomalla tapahtumien yhteydessä esiin
kyläyhdistyksessä toimimisen merkitystä.
Hallinto
Hallitus on kahden toimikauden jälkeen erovuorossa lukuunottamatta Maiju Ollilaista, joka valittiin
hallitukseen viime vuosikokouksessa. Erovuorossa oleva voidaan valita tehtävään uudelleen.
Viestintä
Ulkoisessa viestinnässä jatketaan yhteydenpitoa paikallisiin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.
Verkkosivuillemme www.ryttyla.net pyritään kokoamaan yhteistyössä tapahtumakalenteria. Kyläläisiin
voidaan yhteyttä pitää sekä kylänraitilla että Facebookin Ryttylä-ryhmässä. Yhdistyksen oman Facebookryhmän perustamista harkitaan. Minun Ryttyläni -blogin ja muutenkin verkkosivujen www.ryttyla.net
julkaisemista jatketaan. Omista tapahtumista ja tempauksista lähetetään tiedot mediaan tilanteen
mukaisella laajuudella. Verkkosivujemme tapahtumakalenterin käyttöä pyritään lisäämään.
Sääntömääräisten kokousten kutsut ja kokousmateriaali lähetetään sähköpostitse. Myös jäsenmaksulaskut
lähetetään sähköpostitse. Jos jäsenen sähköpostiosoitetta ei ole tiedossamme, lähetämme tavallisessa
postissa. Pyrimme kuitenkin siihen, että kaikki jäsenet voisi tavoittaa sähköpostitse.
Lopuksi
Jatkamme yhteistyötä alueemme muiden toimijoiden sekä seutukunnan päättäjien ja virkamiesten kanssa.
Tulevana toimikautena pyrimme kasvattamaan jäsenmääräämme sekä tarjoamaan jäsenillemme ja muille
kyläläisille tilaisuuksia henkilökohtaisesti toimia kylän palvelujen ja kyläkuvan parantamiseksi.
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