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TOIMINTASUUNNITELMA 2015

1. Vuoden 2015 tavoite
Ryttylän kyläyhdistys ry jatkaa työtä kylän palvelujen säilymiseksi ja kyläläisten yhteiseksi hyväksi. Toisella
toimintakaudellamme valvomme edelleen aktiivisesti terveyspalvelujen säilymistä kylässä. On syytä
selvittää, miten voimme vaikuttaa nyt kun Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä suunnittelee
lääkäreiden osaamiskeskittymää entisen aluesairaalan tiloihin. Toiminta alkaisi 1.5.2016, jolloin Hausjärveltä
ja Lopelta ainakin lääkärivastaanotot loppuisivat. Mitä terveyspalveluja kyliin jäisi? Miten ryttyläläisten
hoito ja matkat lääkäriin järjestyisivät? Kyläyhdistyksen ehdotetaan ottavan kyläkokouksessa 6.3. kantaa
terveyspalvelujen säilymiseen ja järjestymiseen ryttyläläisille mahdollisimman hyvin.
Oma aktiivisuus ja vakaa talous ovat paras toiminnan jatkuvuuden tae. Meidän on näytettävä, että Ryttylässä
tapahtuu ja että toimintamme on monipuolista ja kyläyhteisöä palvelevaa.

2. Toiminta




Asemanseudun kunnostustalkoot ovat suunnitteilla pidettäviksi la 25.4.2015, sillä tavoitteena on
kunnostaa rakenneosuudet ennen asemanpuiston vapputapahtumaa yhteistyössä Timo Ratilaisen ja
kylän nuorten sekä liikenneviraston kanssa. Talkoiden suunnittelupalaveri on Vanhassa Trokarissa
6.3.klo 17.30, ennen kyläkokousta. Kunnostettaisiin katokset ja ehkä alikulun maalaukset ja
valmisteltaisi istutuksia varten asemanpuiston puoleisen katoksen takana oleva alue.
Keväällä Punkanjoella tapahtuu. ELY-keskuksen vesivarojenhoito –tiimin vetäjä on luvannut, että
heidän edustajansa pitää Punkanjoen katselmuksen. Mukaan tulee myös Hausjärven kunnan
ympäristösihteeri ja kyläyhdistyksestä tietenkin halukkaat. Punkanjoen kunnostamiseen on
mahdollista saada rahaa joko ELY-keskuksesta tai EU-rahoituksena. Jos siihen ryhdymme, niin
millaisella joukkueella, tätä olisi selvitettävä. Kesäkuussa Hämeen Kylät ry:n markkinoimassa
Avoimet Kylät –tapahtumana la 6.6.2015 olisi tilanteeseen sopivaa järjestää letkeä Punkanjoki-päivä
kyläkirjaston kanssa yhteistyössä siinä rannassa tai sateen sattuessa sisällä. Julistettaisiin
”Punkanjoki kuvissa” –kilpailu paikallisille kuvaajille. Jos Punkanjoen kunnostamisesta syntyy
projekti, kyläkirjaston tiloissa voisi olla aiemmin kaavailemamme kylätupa tai toimintakeskus.
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3. Tapahtumat
Pidämme kylää elinvoimaisena myös järjestämällä yhteisiä tapahtumia joko yksin järjestämisvastuussa tai
kylän muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tapahtumia on suunnitteilla vuodenkierron mukaan näin:




Laskiaistapahtuma 15.2.Ykslammin ison pulkkamäen laavulla
Vapputapahtuma 1.5. asemanpuistossa
Joulunalustapahtuma VPK:n Päivä paloasemalla

Syksyllä järjestämme Ykslammin ison pulkkamäen raivaustalkoot.

4. Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous (kyläkokous) järjestetään sääntömääräisesti tammihuhtikuussa. Seuraava
kyläkokous on 6.3.2015. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, tähän mennessä lähes kuukausittain.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla sekä vuokraamalla venettä Puujoella. Veneen vuokra on
kyläyhdistyksen jäseniltä 2 euroa, muilta 4 euroa. Varaukset on hoitanut K-extra Saarinen.

6. Jäsenet
Jäsenmaksua aletaan periä vasta vuodelta 2015. Jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on 10 euroa ja
kannattajajäseneltä 15 euroa. Tapahtumissa tuomme aktiivisesti esiin, miksi kyläläisten kannattaa liittyä
jäseniksi. Entiset ryttyläläiset ovat yksi kohderyhmä, jolle on aiheellista esittää liittymistä yhdistyksemme
kannattajajäsenniksi. Seuraava tapaaminen heillä on 8.8 Koivupirtissä, Ryttylä-päivä, jonne yhdistyksemme
voisi lähettää edustajia viime vuoden tapaan.

7. Hallinto
Vuosikokouksessa valitaan hallituksesta eronneen Anne Kerkon tilalle uusi jäsen. Muu hallitus jatkaa
kaksivuotiskautensa toiselle kaudelle, jonka jälkeen se on erovuorossa.

8. Viestintä
Ulkoisessa viestinnässä jatketaan perinteistä yhteydenpitoa paikallisiin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.
Sähköpostin ja puhelimen rinnalle on noussut yhteydenpitokanavaksi Faceboookin Ryttylä-ryhmä. Omista
tapahtumista ja tempauksista lähetetään tiedot mahdollisimman moneen mediaan. Tilanteen mukaan
toimituksiin ollaan yhteydessä myös puhelimitse.
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Sisäisessä viestinnässä käytetään entiseen tapaan enimmäkseen sähköpostia, mutta tilanteen mukaan myös
puhelinta ja Facebookin yksityisviestejä. Sääntömääräisten kokousten kutsut ja kokousmateriaali lähetetään
kirjeitse. Myös jäsenmaksujen laskutus tapahtuu kirjeitse.

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Vahvistamme yhteistyötä alueemme muiden toimijoiden sekä seutukunnan päättäjien ja virkamiesten kanssa.




Seuraamme kunnallista ja kuntayhtymien päätöksentekoa ja tarvittaessa kutsumme päättäjiä
järjestämiimme keskustelutilaisuuksiin
Haemme rahoitusta ELY-keskukselta tai EU-Leaders –rahoitusta, jos pidämme mahdollisena, että
kyläyhdistys ryhtyy vetämään Punkanjoen kunnostamishanketta.
Osallistumme Hämeen Kylät ry:n toimintaan, olemmehan liittyneet sen yhteisöjäseniksi. Tänä
vuonna voisimme osallistua Avoimet Kylät -tapahtumaan 6.6. järjestämällä Punkanjoki-päivän.

10. Lopuksi
Tulevana toimikautena Ryttylän kyläyhdistys ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä tarjoamaan
jäsenilleen ja muille kyläläisille tilaisuuksia henkilökohtaisesti toimia kyläkuvan ja kylän palvelujen
parantamiseksi.

Ryttylässä 6.3.2015

