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Ryttylän alueen yhdistysten yhdistystreffit
Aika

13.4.2015 klo 18.00 – 19.35

Paikka

Ryttylän kyläkirjasto, Koulutie 14, 12310 Ryttylä

Läsnä

Ryttylän Martat ry
Ryttylän kirjastoyhdistys ry
Ryttylän Kiri ry
Ryttylän koulunvanhempainyhdistys ry
Ryttylän vapaaehtoinen palokunta ry
Ryttylän eläkkeensaajat ry
Hausjärven vasemmistoliitto ry
Monimarjat ry
Hämeen kylät ry / Mika Ågren
Hausjärven kunta / Marja Puhakainen
Etelä-Hämeen lehti / Anu Ylimäki

Poissa

KR Historic Race Team ry
Ryttylän Eräveikot ry
MLL Hausjärven yhdistys ry
Hausjärven kivenhiojat ry
Hausjärvi-seura ry
Hausjärven 4H-yhdistys ry
Hausjärven kehitysvammaisten tuki ry
Ryttylän työväenyhdistys ry
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Hausjärven paikallisosasto ry
Keskustan Hausjärven paikallisyhdistys ry
Riihimäen vihreät ry
Hausjärven kokoomus ry
Hausjärven perussuomalaiset ry
Hausjärven demarit ry

1. Yhdistystreffien avaus
Ryttylän kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Petteri Kerko toivotti kaikki
osallistujat tervetulleiksi ja avasi tilaisuuden. Aluksi tehtiin esittelykierros
läsnäolijoiden kesken, jonka yhteydessä Mika Ågren Hämeen Kylät ry:stä
lupasi kertoa tilaisuuden lopuksi Tarmokas-hankkeesta.
2. Ryttylän kylän osallistuminen Avoimet kylät - päivään 6.6.2015
Ryttylän kyläyhdistys ry on ilmoittanut Hämeen Kylät ry:lle, että Ryttylän kylä
osallistuu Avoimet kylät - päivään 6.6.2015. Hämeen Kylät ry:lle tulee
ilmoittaa tarkempi päivän suunnitelma 15.4.2015 mennessä. Mika Ågren
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lupasi ilmoittaa Hämeen Kylät ry:lle suunnitelmastamme. Ryttylän kyläyhdistys
ry:n puolesta on valittu projektivastaavaksi Sanna Tiensuu.
Eeva-Liisa Niinioja kertoi Ryttylän kyläyhdistys ry:n alustavat hahmotelmat
päivän suunnitelmista. Alkuperäinen päivän teema on Punkajoki.
Kyläkirjastolla ja sen edustalla pidettäisiin avoimet kylät -päivä. Alueella olisi
kahvila. Ryttylän kirjastoyhdistys ry:n vuosikokouksessa 12.4.2015 ideoitiin
kirjastolle päivän tapahtumiksi runopajaa ja lapsille askartelua.
Paikalla olleiden yhdistysten edustajilta tiedusteltiin heidän osallistumistaan
avoimet kylät -päivään. Ryttylän koulun vanhempainyhdistys ry, Ryttylän
kyläyhdistys ry ja Ryttylän Kiri ry osallistuvat päivään. Ryttylän vapaaehtoinen
palokunta ry ja Ryttylän eläkkeensaajat ry sekä Monimarjat ry miettivät vielä
osallistumistaan. Ryttylän Martat ry sekä Hausjärven kivenhiojat ry eivät
osallistu päivään.
Marja Puhakainen Hausjärven kunnasta kertoi että tonttimarkkinat pidetään
tänä vuonna Ryttylässä 6.6.2015 klo 10- 14. Ryttylässä tonttimarkkinat olisivat
Eteläkaaren alueella ja hän ehdotti että tapahtuma- alueelta olisi kyläkävely
tonttimarkkina-alueelle, jossa olisi ilmainen mehu/kahvi ja makkara. Kunta on
ostanut aiemmin tarjoilut tonttimarkkinoille mm. Martoilta. Aiemmilla
tonttimarkkinoilla on ollut mukana esiintyjä, yhdistyksiä esittelemässä
toimintaansa sekä myyntikojuja. Marttojen myymät perennat ovat olleet
suosittuja.
Ryttylän koulun vanhempainyhdistys ry ehdotti että he voisivat järjestää
Avoimet kylät –päivänä lapsille leikkejä ja ongintaa ja Ryttylän Kiri ry voisi
vetää lapsille ulkoleikkejä. Ryttylän Kiri ry tarjosi päivää varten heidän
katoksensa ja grillinsä käyttöön. Mikäli Ryttylän vapaaehtoinen palokunta ry
osallistuu päivään, niin he voisivat tuoda paloauton katsottavaksi ja mikäli
yleisöä riittää niin alkusammutusharjoituksia.
Hämeen kylät ry mainostaa avoimet kylät – päivää kylien puolesta sekä
toimittaa tien ohjaus – kyltit isommalta tieltä tapahtumapaikalle. Hausjärven
kunta mainostaa tonttimarkkinoita. Sovittiin että Marja Puhakainen, Mika
Ågren ja Sanna Tiensuu miettivät yhdessä markkinointia ja päivän
järjestämistä Ryttylän osalta.
Sanna Tiensuu laatii alustavan suunnitelman päivän ohjelmasta lähiaikoina,
kun osallistujat varmistuvat. Markkinointi on aloitettava viimeistään
toukokuun alussa.
3. Yhdistysten yhteistyö tulevaisuudessa
Asialistalla oli ehdotuksia, jotka liittyivät kylän yhdistysten yhteistyön
kehittämiseen. Hyväksyttiin että Ryttylän kyläyhdistys ry kutsuisi koolle
vuosittain (Helmikuu) kylällä toimivat yhdistykset keskustelemaan vuoden
aikana kylällä järjestettävistä tapahtumista ja niiden organisoimisesta sekä
tiedottamisesta. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettäneen helmikuussa
2016.

Postiosoite
Mäkitie 3
12310 Ryttylä

Verkkosivut
www.ryttyla.net

Sähköposti
ryttylayhdistys@gmail.com

Ryttylän kyläyhdistys ry
Sanna Tiensuu

Muistio

3/4

13.4.2015
Ryttylän kyläyhdistys ry:n verkkosivuille ehdotettiin koottavaksi kylän
tapahtumat ns. Ryttylän yhteiseksi tapahtumakalenteriksi. Ehdotus
hyväksyttiin ja päätettiin että kyläyhdistyksen verkkosivuille kootaan
tapahtumien päivämäärät, nimet sekä linkki järjestävän yhdistyksen
verkkosivuille lisätietoja varten, niiltä osin kuin tapahtumia ilmoitetaan
kyläyhdistykselle. Marja Puhakainen muistutti että Hausjärven kunnan
tapahtumakalenteriin olisi myös hyvä laittaa tapahtumista tiedot myös vaikka
kalenteria ei olekaan markkinoitu ja sen käyttö on vähäistä. Samasta asiasta
muistutti Anu Ylimäki Etelä-Hämeen lehden tapahtumakalenterin osalta.
Toivottiin että kyläyhdistys muistuttaisi muutaman kerran kaikista näistä
tapahtumakalentereista sähköpostitse. Tämän Ryttylän kyläyhdistys ry
lupautui tekemään, jotta asia jäisi mieleen.
Loppukesälle oli ehdotettu vuosittaista lämminhenkistä kokoontumista kylän
yhdistysten kesken, jolloin voitaisiin kokoontua vapaamuotoisesti ja luoda
yhteishenkeä. Ryttylän Kiri ry tarjosi Kisalaa paikaksi.
4. Vuoden 2015 tapahtumat Ryttylässä
Aseman seudun kunnostustalkoot pidetään 25.4, josta Eeva-Liisa Niinioja
kertoi tarkemmin. Asematalkoista ei ollut vielä varsinaisesti tiedotettu, joten
siihen osallistumisesta ei oltu varmoja. Ryttylän Kiri ry osallistuu talkoisiin
tuomalla katoksensa ja grillinsä paikalle sekä paistamalla makkaroita.
Vappubrunssi järjestetään Ryttylän asemanpuistossa 1.5.2015 klo 10 -12.
Ryttylän Martat ry osallistuu myymällä kahvia ja kahvin kanssa syötävää.
Ryttylän vapaaehtoinen palokunta ry osallistuu luultavasti tuomalla paloauton
tutustuttavaksi. Ryttylän Kiri ry osallistuu tapahtumaan tuomalla katoksensa,
grillinsä makkaroineen sekä äänentoistonsa. Huomautettiin että kenenkään
pöytien näkyvyyttä ei saa peittää autoilla. Ehdotettiin että Ryttylän koulun
rehtorilta tiedusteltaisiin, jos leirikoululaiset haluaisivat tulla myymään
jotakin. Ryttylän eläkkeensaajat ry miettii vielä osallistumistaan. Ryttylän
kyläyhdistys ry myy simaa ja munkkia alustavien suunnitelmien mukaan.
Pöydät ja tuolit tuodaan Koivupirtiltä entiseen tapaan.
Ryttylän kyläyhdistys ry ei järjestä enää sadonkorjuumarkkinoita kun
yhdistyksellä ei ole yhteyksiä paikallisiin tuottajiin, joilta saisi myytäviä
tuotteita. Tämä tapahtumien tekijöiden puute on monesti syy siihen, ettei
kylällä ole nykyistä enempää/isompia tapahtumia.
Kyläyhdistys järjestää lokakuussa ykslammilla ison pulkkamäen raivaustalkoot
sekä osallistuu 21.11.2015 Ryttylän vapaaehtoinen palokunta ry:n
järjestämään päivä paloasemalla- tapahtumaan.
Ryttylän kirjastoyhdistys ry:n edustaja kertoi kyläkirjastolla järjestettävistä
tapahtumaideoista. Kyläkirjastolla voisi järjestää valokuvauskurssin ja
valokuvanäyttelyn Ryttylän entisistä ja nykyisistä maisemista. Ryttylän
maisemakuvista voisi tehdä valokuvagallerian Ryttylän kyläyhdistys ry:n
verkkosivuille. Avoimet kylät –päivänä voisi kenties pitää Ryttylä aiheisen
tarinatuvan kyläkirjastolla.
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Isompien tapahtumien osalta muistutettiin että niitä varten tulisi laatia
tapahtuman turvallisuussuunnitelma, jonka saa pelastuslaitoksen sivuilta.

5. Yhdistystreffien päättäminen
Mika Ågren kertoi tapaamisen lopuksi Tarmokas- hanke, jonka tehtävänä on
auttaa yhdistyksiä Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla palkkaamaan
työntekijän palkkatuella töihin yhdistykseen.
Lisätietoja hankkeesta saa Hämeen Kylät ry:n verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.hameenkylat.net/tarmokas-hanke
Petteri Kerko päätti tapaamisen 19.35
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