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Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille - Rauman kaupungin kylähanke
Toiminta on laajentunut nyt kolmeentoista kylään.
Säännöllistä kylähankkeen aloittamaa toimintaa kylillä järjestetään joka toinen viikko.
*Anttila-Voiluodolla tuolijumpataan ja käsitellään terveysasioita.

*Kaarolla jatketaan ATK-harjoittelulla.
*Kauklaisissa lauletaan ja tanssitaan. Mukana on myös Ala-Kierin ja Yli-Kierin kylät.

*Kaukolaan on perustettu ”turinatupa”, jossa voi nähdä jopa taikatemppuja.
*Kortelassa muistellaan vanhoja kylän asioita ja katsotaan valokuvia sekä lauletaan.
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*Ruonalla tuolijumpataan ja lauletaan.

*Vermuntilassa keksitään värkkäyspiirin lomaan vaihtelevaa tekemistä. Anttilan ja
Voiluodon kyläläiset osallistuivat Muistiluotsin esittelytilaisuuteen. Lisäksi
Vermuntilaan saatiin yhteislauluilta joka toinen viikko, joka pyörii vapaaehtoisen
vetäjän ja kyläyhdistyksen toimin.

*Ylisenpään kylärinki lähtee kyläelokuvan tekoon. Elokuva kuvataan jo huhtikuussa!
Toiminta on alkanut tässä kuussa Nihattulan koululla, jossa kokoontuvat Kolla,
Nihattula, Tarvola. Toimintaan ovat tervetulleita myös Vasarainen ja Soukainen,
mutta yritetään vielä omaa toimintaryhmää Vasaraisillekin. Nihattulan koululle on
toivottu atk-ohjausta. Kahvittelun lomassa suunnitellaan toimintaa ja kudotaan
Suomi 100-sukkia. Askartelua on myös toivottu.
Sorkka ja Haapasaari kokoontuvat Sorkan kylätalolla kahvilassa. Sinne on pyydetty
atk-ohjausta ja jumppaa.
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Tiilivuoressa suunniteltiin vintage-valokuvausprojekti, jossa kuvataan ikäihmisiä
Muinassa, 40-luvun vaatteissa- ja puuhissa.
Lapin kirkonkylään ei syntynyt ryhmää. Osallistujia kutsuttiin osallistumaan Vireä
Lappi ry:n toimintaan. Yhdistys on vastikään perustettu vastaamaan Lapin
löylypäivistä, mutta se toimii myös kyläyhdistyksen tavoin. Linnavuoren
palvelukeskukseen toivottiin yhteislaulutilaisuuksia. Sinne saatiin järjestettyä
vapaaehtoisvoimin yhteislaulu Lappikvartetin toimin.
Kodisjoella ei hanketoiminta lähtenyt käymään, koska osallistujat kokivat itsensä liian
kiireisiksi omissa harrastuksissaan. Kylähanketta markkinoitiin siellä yhteistyössä
Kyläelämää Satakunnassa 2017- hankkeen kanssa, jossa on tarkoitus tehdä
kyläelokuvia yhdessä kyläläisten kanssa.
Vapaaehtoisia on löytynyt edelleen! ”Positiivisena ongelmana” jatkuu, sillä
työttömänä on edelleen senioritanssin vetäjä. Myös osallistujia liikunnan
vertaisohjaajakoulutukseen haetaan.
Yhteistyötä on tehty eri yhdistysten, kaupungin ja toisten hankkeiden kanssa.
Yhteistyöstä on käyty keskustelua myös maahanmuuttajien sosiaalityöntekijän
kanssa. Olisiko kylissä toimintaa heidän kanssaan? Yhteistyötä ollaan tekemässä
myös Nuorten pajan kanssa, josta saisi hankkeen toiminnalle ohjausapua Work
pilots-sovelluksen kautta. Siinä nuori työtön saatetaan yhteen sopivan avoimen
työpaikan kanssa.
Yhteistyötä on tehty SPR:n Pärjätään yhdessä- hankkeen kanssa. Siinä suunnitellaan
yhdistysten verkostoitumista, tutustumista ja yhteistyötä.
Ilmoittelua on lisätty vieden kylien ilmoitustauluille aikatauluja, miten hanke
kokoontuu.
Aurinkoisin mielin Maaliskuuhun!
Terveisin
Hanketyöntekijä- ”Kyläluuta” Tanja Hakulinen
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”Team Tiilivuori”

