TIEDOTE 4 / 2007
MUKAVA TALKOOPÄIVÄ:
- LAUANTAINA 24.3. järjestelytalkoot Honkiniemen ladolla alkaen kello 10.00.
- Seurantalolla talkoillaan kesäteatteriin tarpeistoa paperimassatyönä, Mikä-Mikä-Maan isoja
hedelmiä kello 13.00 alkaen. Mukavaa puuhaa kaikenikäisille. Ota mukaan liisterikippo hanskat
ja iloista mieltä. Pirkko Haavisto ohjaa. Välissä päiväkahvit.
______________________________________________________________________________

PETER PAN kesäteatterin harjoitukset on pidetty vuoroin Vammalassa ja Vesilahdessa.
Näytelmäprojektin tukijoiksi olemme saaneet Pirkanmaan Taidetoimikunnan lisäksi
ESP:n (Etelä-Satakunnan Puhelin) ja Pyymäen leipomon. Muistakin sopimuksista on
neuvoteltu. Käsiohjelmaan myydään lisäksi ilmoituksia. Vesilahden kunnan
kulttuuriavustusta haetaan myös.

Peter Panin harjoitukset seuraavasti:
HUOMIO. Ma 26.3. Vammalassa kello 18 alkaen (Sylvään koululla).
Ma 2.4. Vammalassa kello 18 alkaen (Sylvään koululla).
______________________________________________________________________________

Kyläkaavan tekeminen käynnistyy! Rämsöön kylässä tehtiin maan ensimmäisiä nk.
kyläkaavoja ympäristösuunnitelman nimellä vuonna 1987 eli jo 20 vuotta sitten. Nyt
tuota suunnitelmaa päivitetään ja laajennetaan koko kylän kattavaksi sekä painotetaan
ympäristöasioita, mm. huomioimalla erityisesti Suonojärvi ja kartoittamalla alustavasti
kylän vesi- ja jätevesiasioita.
______________________________________________________________________________

TURVALLISUUSPÄIVÄ 5.5.2006 Rämsöössä. Lauantaina 5. toukokuuta vietetään
Seuratalolla kotien ja kiinteistöjen turvallisuuspäivää kello 11 – 14. Paikalla on Länsiesilahden palokunta opastamassa sammutuspeiton käyttöä. Paloautoon saa tutustua ja
kysellä palokuntatoiminnasta. SPR on esittelemässä toimintaa ja kodin turvavälineitä.
Paikalla on myös vakuutusyhtiön edustaja kertomassa kodin vakuutusasioista. Vammalan
sammutinhuolto tarkastaa jauhesammuttimia edullisesti. Hyvä puhvetti.
(Jos jollakin on hyviä ideoita mitä muuta ohjelmaa päivässä voisi olla, ota yhteys Marjukkaan)
______________________________________________________________________________

Rämsöön kyläkerhon vuosikokouksessa 14.3. Ahtialan ryhmiksellä
käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2006 tilit ja toimintakertomus.
KIITOS tilintarkastajille isosta urakasta!
Kokouksessa päätettiin järjestää kylän teatteriretki (tms. viihdematka) mahdollisesti
huhtikuussa. Mari ja Marjukka etsivät sopivaa kohdetta. (Vinkkejä vastaanotetaan).
Saimme terveiset Kirsti Hassiselta (ent.Lilja), joka poikkesi Rämsöössä ja lähetti terveiset
kaikille tutuille Rämsöössä. Hän lahjoitti kylälle kirjansa Maatiaisten matkassa.
Rämsöön urheiluseuran vuosikokous pidettiin 18.3. kello 18.00 Kylävintillä.
Vuoden 2006 tilinpäätös todettiin ja hyväksyttiin.
Kiitokset seuran tilintarkastajille.
Vuoden 2006 TOIMINTAKERTOMUS (Rämsöön Urheilijat ry)
Johtokunta:
Puheenjohtajana toimi Marjukka Lähdekorpi-Ojala ja sihteerinä Arja Ollinpoika.

Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Sami Halisevan,
muut jäsenet olivat: Matti Viikari, Taina Vitikka, Riitta Tuovila, Juha-Matti Välimäki ja Mauno
Suonsivu. Johtokunta kokoontui 5 kertaa vuoden aikana (12.3., 4.6., 21.6., 21.8. ja 10.11.2006)
Urheilutoimikunta:
Markku Ollinpoika toimi koollekutsujana, muut jäsenet olivat Sami Haliseva, Taina Vitikka,
Matti Viikari, Antti Qwick ja Mauno Suonsivu.
Huvitoimikunta:
Marjukka Lähdekorpi-Ojala toimi koollekutsuja, muut jäsenet olivat Arja Ollinpoika, Teuvo Taura,
Kari Viikari, Anneli Haliseva ja Taina Viikari.
Lisäksi toimi valtuutettu talon remonttitoimikunta.
Kevätkokous pidettiin 29.3.2006 Seurantalolla. Seuran jäseniä oli paikalla 8 henkilöä.
Syyskokous pidettiin 10.12.2006 Seurantalolla. Seuran jäseniä oli paikalla 14 henkilöä.
Vuoden 2006 urheilu- ja muita tapahtumia.
12.2. Nappulahiihtokisat (18 kilpailijaa)
26.2. Nappulahiihtokisat ja seuran mestaruushiihdot (24 kilpailijaa)
Tienvarsien siivoustalkoot kylänraitilla toukokuussa (jumppanaiset)
9.7. ja 23.7. Kesätanssit Rämsöön Seurantalolla
20.7., 26.7. ja 3.8. Lasten yleisurheilukilpailut Narvan kentällä (11 osallistujaa).
24.9. Uusittu Jaskan Lenkki 27. kerran (72 osallistujaa)
11.11. Rämsöön pikkujoulut pidettiin näytelmäkaronkan merkeissä.
Urheilutoimintaa.
74 -vuotiaan urheiluseuran järjestämissä nappulahiihdoissa oli paljon kilpailijoita.
Seuran mestaruushiihdot pidettiin nappulahiihtojen yhteydessä.
Markku, Sami ja Juha-Matti pitivät Rämsöön ladut auki talkoilla myös Ahtialan kyläkoululle.
Naiset jumppasivat kerran viikossa Ahtialan koululla.
Toukokuussa jumppanaiset keräsivät roskat Rämsöön kylänraitin varrelta.
0-2-luokkalaiset pelasivat sählyä sunnuntaisin Narvan monitoimitalolla.
Miehet pelasivat lentopalloa kesäaikaan Rämsöön kentällä ja muulloin Narvassa.
Rämsöön kylän sekajoukkue souti Pirkan Soudun kilpasarjassa kylän kirkkoveneellä.
27. Jaskan Lenkki patikoitiin, hölkättiin tai juostiin uusitulla reitillä. 12 kilometrin lenkki kiersi
Kurjenniemen ja Kellokiven lenkin. Päivä oli entiseen tapaan syksyisen kaunis. Osallistujia oli 72
henkilöä. Rämsööläinen Mauno Suonsivu kiersi koko Pirkan kierroksen 27. kerran.
Huvitoimintaa.
Seurantalolla järjestettiin kyläkerhon kanssa lapsille 2.4. ilmainen konsertti, esiintyjänä Pelle Orkesteri.
Rämsöön kesätanssit järjestettiin 2 kertaa: 9.7. SYKE ja 23.7. Pekkaniskan pojat.
Kylän yhteistä pikkujoulua vietettiin näytelmäkaronkan merkeissä Teatteri Kurjen väen kanssa.
Seurantalo ja muuta toimintaa.
Urheiluseura lähti vetämään Seurantalojen kartoitushanketta, jossa kaikille 5 Vesilahden
seurantalolle tehdään kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.
Rämsöön Seurantalolla tehtiin salin lattian kunnostus (höyläys, hionta ja maalaus) sekä keittiön
päädyn ikkunat maalattiin.
4 H -kerho kokoontui Seurantalon keittiössä torstai-iltapäiväisin.
Vesilahden kyläsihteeri työskenteli Seurantalon Kylävintillä ja vinttitila oli ahkerassa
kokouskäytössä. Urheiluseura käytti kyläsihteerin 2 viikon työpanoksen seuran, talon ja
tanssijärjestelyiden hoitamisessa.
Seurantalon talonmiehen työt hoidettiin koko vuoden talkoovoimin. Kesällä häiden ja tanssien
osuessa samaan viikonloppuun ja pj:n kesälomaan, jouduttiin hankkimaan vähän apua.
Talon vuokratulot olivat hiukan paremmat kuin edellisenä vuonna.
Rämsöön Urheilijat huolehti myös kylän aluejätepisteiden siisteydestä.
9.2.2007 Rämsöön Urheilijat ry, johtokunta

