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Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille- Rauman kaupungin kylähanke
Toimintaa on aloitettu jo kolmella kylällä – lisää suunnitteilla!
*Kaarolla aloitetaan iltapäivämummolalla ja ATK-harjoittelulla.
*Sorkka lähtee tutustumisretkelle Kauklaisten kylään.
*Ruonalla tuolijumpataan kylätalolla.
Lisää suunnitelmia tehdään 
Kyläluudalla on ollut kiire. Kylähanke on otettu hyvin ja innostuneesti vastaan. Vielä
on kymmenen hankkeen esittelytilaisuutta edessä tammikuussa, joten mukaan ehtii
vielä hyvin. Muutamassa kylässä on ennestäänkin hyvin toimintaa ja muutamassa
kylässä sanottiin, että osallistujia toimintaan ei yrityksistä huolimatta ole ollut. Kaikki
kylät kyllä huomioidaan ja kutsutaan mukaan. Kaikille kyläläisille tarjotaan
mahdollisuus saada osallistua hankkeen toimintaan. Kylät, joissa ei ole toimintaa,
tiloja tai yhdistystä kutsun mukaan naapurikylien tapahtumiin. Tarkkaile postiasi ;)
Toiminnallisia hienoja kyliä löytyi myös ilman kyläyhdistystä (Rohdainen-SkinnarlaKulju). Lapin kirkonkylässä tulen suunnittelemaan toimintaa yhdessä yhdistysten
kanssa.
Toivottuja toimintamuotoja on tähän asti ollut: Jumppa, ATK-harjoittelu,
iltäpäivämummola, pop-up-tapahtumia, lounaskahvila, kyläkarttojen tekeminen,
bingo, muuta viriketoimintaa ja vierailua toisiin kyliin. Myös tietoa tarvitaan
esimerkiksi palveluista ja edunvalvonnasta.

Yhteistyötä on aloitettu!
Mukana esimerkiksi SPR:n Pärjätään yhdessä hanke, ja Satakunnan elävänkuvan
kerhon Yhteisöelokuva -hanke. On esitelty kyläyhdistyksille Ravakan Yhdistysklinikkahanketta ja Satakylien Omalta kylältä –hanketta. Kyliä on houkuteltu mukaan
Satakylien Avoimet kylät-päivään 10.6.2017. On esitelty Rauman kaupungin
palvelutoria ja kultturkambratia. Tulossa lisää yhteistyömahdollisuuksia muiden
yhdistysten kanssa. On ollut kiva esitellä hienoja mahdollisuuksia kylille.
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Viestintä - Sanaa saa levittää!
Kylähankkeesta on tiedotettu paikallismediassa ja Rauman kaupungin kotisivulla.
Hankkeella on oma facebook-sivunsa – tule tykkäämään! Kaikki tapahtumat ovat
siellä esillä. Aiheeseen (iäkkäät & maaseutu) liittyviä linkkejä on laitettu esille.
Hankkeesta on tiedotettu jokaista kyläyhdistystä sähköpostilla ja puhelinsoitolla.
Viestintää tehdään kylillä sovitun käytännön mukaan. On ilmoitettu ilmoitustauluilla,
postilaatikkojakelulla, yhdistyksen koti- ja fb-sivuilla, lehtien yhdistys- ja
menopalstoilla. Tarkoitus on, että kaikki saavat tietoa kylän tapahtumista.
Toivottavasti erityisesti puskaradio pauhaa!
Lopuksi: Rauman ihanat kylät!
Haapasaari, Sorkka, Tiilivuori, Kaaro.
Murtamo-Hauta, Kullanperä, Lapin kirkonkylä-Kivikylä, Rohdainen-Skinnarla-Kulju,
Ruona, Kauklainen, Kaukola, Ylisenpään kylärinki: Kuolimaa, Kodiksami, Mäentaka,
Sukkala.
Uotila, Kolla-Nihattula-Tarvola , Vasarainen-Soukainen
Kodisjoki
Kortela-Monna, Unaja, Anttila-Voiluoto, Vermuntila-Kulamaa.
Tulihan kaikki lueteltua?
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Ryhdistäydytään tammikuussa toimintaan – Tervetuloa mukaan!
Terveisin
Hanketyöntekijä- ”Kyläluuta” Tanja Hakulinen
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