RUVASVIESTI 2/2016

PÄÄKIRJOITUS

Tänä keväänä on kylällä ehditty jo järjestää Ruvashiihto, naamiaisdisco, karaoke-iltoja, hiihtokisat sekä
kyläiltoja useampikin.
Kesällä osallistutaan Polvijärvi-päiville ja Ruvasrundi ajelee myös heinäkuussa Saimaan maisemiin.
Lapsille ja nuorille on kesän ajan liikuntakerho ja kyläyhdistys järjestää teatteriretken Sinkkolan
kotieläinpuistoon katsomaan teatteri-traktorin huikeaa esitystä ”Kolme iloista rosvoa”.
Jalkapalloa pelataan perinteiseen tapaan kesän ajan/kelien salliessa viikoittain.
Kyläkoulun loppuminen nosti tunteita pintaan ja niin valitettava tosiasia kuin sen menetys kylälle oli, on se
tuonut mukanaan myös uusia mahdollisuuksia, joita toivottavasti osaamme kyläläisinä hyödyntää ja
arvostaa. Kyläyhdistys on kiinnostunut hankkimaan koulun kyläläisten käyttöön ja se jos mikä toivottavasti
luo yhteisöllisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista kylällämme. Mitä koulun loppumiseen tulee, niin lapset
ovat,enemmistö ainakin, sopeutuneet kirkonkylän taajamakouluun mainiosti.
Paljon on siis kylällä tapahtunut ja luvassa on vaikka mitä, olkaahan kuulolla!

-Pia-

KYLÄYHDISTYS TIEDOITTAA
Ruvaslahden omat kotisivut ovat valmistuneet ; www.ruvaslahti.fi
Käykäähän tutustumassa!

Ruvaslahden kyläkirja “RUVASLAHTI - kylä vesijättömaalla“ ilmestyi jouluksi
2002.
Gummeruksen julkaisemassa kirjassa on 450 sivua ja sata kuvaa sekä
Ruvaslahden alueen kartat.
Kyläkirja kertoo monipuolisesti kylän muodostumisesta, elinkeinojen ja
asutuksen kehittymisestä, järjestöistä, tapahtumista, keskeisistä henkilöistä,
kulttuurielämästä ja asuinpaikkojen historiasta. Kirjassa on mm 178
asuinpaikan historiatiedot.
Kyläkirjoja saatavissa Polvijärven Tulijaistuvalta sekä kyläyhdistyksen
hallitukselta hintaan 30 euroa.

Ruvaslahden kyläyhdistys yhteistyössä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen kanssa on rakentanut lintutornin, joka sijoitetaan Savirantaan
kesän 2016 aikana. Virallisista lintutornin avajaisista ilmoitetaan tuonnempana!

Hallitus
Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys ry piti vuosikokouksen 15.3.2016 klo 18.30 kyläkoululla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen puheenjohtajana oli Kauko
Ruokolainen.
Kyläyhdistyksen hallituksen yhteystiedot:
Pj Matti Hämäläinen P.0500 877135
Vp Anita Tanskanen P. 050 3035067
Sihteeri Pia Mäkkeli P.041 5004748
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Matti Hämäläinen ja varapuheenjohtajana Anita Tanskanen.
Sihteerinä toimii Pia Mäkkeli. Muut hallituksen jäseniksi valitut ovat Raimo Karvonen, Sirkka Mertanen,
Arttu Nevalainen, Arto Sutinen, Jaana Leppänen, Minna Turunen ja Liisa Hämäläinen.
Kyläyhdistyksen jäsenmaksut 2016:
-

varsinainen jäsen 5e/hlö

-

perhe 10e

-

kannattajajäsen 10e

-

yhteisö 40e

-

Jäsenmaksutili Ruvaslahden Kyläyhdistys OP FI3053540440017797

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
1. YLEISTÄ
Vuosi 2015 oli toiminnaltaan aktiivinen ja kyläyhdistyksen taloustilanne on hyvä.
2. TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Matti Hämäläinen ja varapuheenjohtajana Anita Tanskanen.
Sihteerin tehtäviä on hoitanut Pia Mäkkeli. Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Liisa Hämäläinen,
Raimo Karvonen, Jaana Leppänen, Arttu Nevalainen, Arto Sutinen ja Sari Vaittinen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajia ovat olleet Kauko Ruokolainen ja Veikko Isoniemi, varalla Ensio
Tanskanen ja Minna Turunen.
3.KYLÄTOIMINTA
Kylätoimikuntien avustushakemus Polvijärven kunnalle laitettiin 500e yleisavustus ja 500e
kohdeavustus liuntutornille; 450 euroa avustusta myönsivät.
Tiaissärkän laavua on hoidettu.
Hiihtokilpailut lapsista aikuisiin pidettiin valaistulla ladulla.
Kunnan järjestämä kuulemistilaisuus huhtikuussa kyläkoulun lakkautusasiassa.
Tehtiin kantelu aluehallintovirastolle kunnan ja terveysviranomaisten lauselmista.
Osallistuttiin 50 euron summalla koululla järjestettyyn vapputapahtumaan lapsille.
Ruvasviestiä julkaistu 4 kertaa vuoden aikana.
Yhdeksäs Ruvasrundi ajettiin.
Tehtiin valitus itä-suomen hallinto-oikeudelle kunnan valtuuston päätöksestä lakkauttaa kyläkoulu.
Osallistuttiin Polvijärvi-päiville naulanlyönnin ja kahvion kera.
Järjestettiin piirakkatalkoot kyläkoululla heinäkuussa.
Haettiin leaderilta teemahanke-avustusta karaokelaitteille ja lintutornille ;leadertukea saatiin
5180e(75%) ja vastikkeeton työ 25% 1726,66e. Rahoitus yhteensä 6906,66e.
Järjestettiin kyläläisille uuden vuoden tapahtuma 31.12.2015.
Leader-yhdistyksen johtaja Antero Lehikoiselle vietiin 60v lahjaksi kyläkirja.
Järjestettiin lasten ja nuorten urheilukoulu kesällä yhteistyössä Polvijärven Vauhdin kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
1. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia ja retkiä kyläläisille.
2. Osallistutaan Polvijärvi-päiville.
3. Julkaistaan Ruvasviesti-lehteä.
4. Perustetaan Ruvaslahden kylälle omat netti/kotisivut.
5. Järjestetään kymmenes Ruvasrundi.
6. Jatketaan yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton sekä leader-yhdistyksen kanssa.
7. Kyläkirjojen myynti jatkuu.
8. Uusia kylälle muuttaneita käydään tervehtimässä ja rotinaperinnettä jatketaan.
9. Osallistutaan Tiaissärkän ulkoilureitin ylläpitoon.
10. Pidetään yllä liikuntamahdollisuuksia kylällä.
11. Seurakuntien ja kylän yhteistyötä jatketaan.
12. Muistetaan ylioppilaita ja merkkipäiviään viettäviä sekä muistamiset kyläyhdistystoiminnassa
mukana olleille.
13. Lintutorni valmistuu ja sen ylläpitoa hoidetaan.
14. Järjestetään yhteistyössä Oriniemen marttojen kanssa jäähiihto Rlahti-Oriniemi-Ruunaluodon
laavu.
15. Karaokekerhon toiminta jatkuu kuukausittain.
16. Järjestetään nuorille ja lapsille mahdollisuuksien mukaan erilaisia toimintoja.
17. Kyläyhdistyksen jäsenhankinnan tehostaminen

NAAMIAISDISCO JA KARAOKEA

Toukokuussa vietettiin kyläkoululla naamiaisia ja karaokekerho kokoontui. Illalla laulettiin ja tanssittiin.
Naamiaiskilpailut myös pidettiin ja arvoisa raati valitsi parhaiten iltaan pukeutuneet sekä lasten että
aikuisten sarjassa.

Pikku prinsessa Ida

Satukirjan neito Tiina

Pupu ja Ninja

Taisteleva kolmikko

Naamiaisia on pidetty jo useana vuonna aina keväisin ja tapahtuman ovat järjestäneet kylän lasten
vanhemmat yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.

Savirannan Pertti valmistautuu karaokelaulantaan

Naamiaisasu-palkinnon saaja Leevi

Kylän uusin asukas Sari laulun hurmassa

PILKKI-UUTISIA

Poro-Pekka järjesti jo perinteeksi muodostuneet pilkkikisat maaliskuussa. Sää suosi pilkkijöitä ja Pekan
mukaan jää lammessa painui kun lähti niin paljon kaloja…
Mukava ja viihtyisä porukka turisi kodalla ja väki viihtyi.

Tulokset:

1. Veeti Laine 0.470
2. Arttu Nevalainen 0.340
3. Lea Repo 0.300
4. Tiina Jormanainen 0.160
5. Joona Jormanainen 0.070
6 . Veeti Silvennoinen 0.050
7. Arto Sutinen 0.040

RUVASHIIHTOTUNNELMIA

Ruvaslahti-Oriniemi-Ruunaluodon saaren laavu hiihtoretki;Ruvashiihto, suksittiin maaliskuun lopulla.
Hiihtomatkaa laavulle kyläkoululta kertyi yhteensä noin 11 km. Matkan varrella Konttiniemen kohdalla
palveli hiihtäjiä mehuasema.
Laavulla paistettiin makkaraa ja hörpittiin nokipannukahvia sekä tavattiin tuttuja kyläläisiä.
Tapahtuman ajan koululla toimi Oriniemen marttojen latukahvila.
Osallistujien kesken arvottiin Kolirelaxspa maisemakylpylä-lahjakortti. Onnekas voittaja oli Jaakko
Sormunen.
www.hovikuvaaja.com nettisivuilta löytyy lisää kuvia tapahtumista Esa Juntusen ottamina.

Makkaramestarina Matti

Laavulle saapuivat ensimmäisinä hiihtäjinä Leena ja Mauri

Laavulla seurusteltiin tuttujen kanssa

Virkavalta piipahti myös paikalla ohikulkumatkallaan

Ruvashiihto oli laatuaan ensimmäinen, mutta sille toivottiin jo jatkoa ja ensi vuonna sitten hiihdetään taas.
Tapahtuman järjesti Ruvaslahden kyläyhdistys yhdessä Oriniemen marttojen kanssa.

KARAOKEKERHO

Ruvaslahden karaokekerho toimii kyläyhdistyksen rinnalla. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa, tai
tarvittaessa.
Kutsu karaokeiltaan tapahtuu tekstiviestillä ja sitä varten tarvitaan puhelinnumero.
Kerholaisia mahtuu mukaan vielä lisää. Jäsenmaksu on 20euroa vuodessa.
Rahat käytämme kerhotoiminnan kuluihin kuten laitehankinnat, lupamaksut, tarjoilut ym.
Tilaisuuksissa ei ole pakko laulaa jos ei taho. Kuunnellaki voipi ja tavata naapureita, tuttuja ja ehkä
tuntemattomiakin.

Vuoden 2016 karaokekerho maksun 20 euroa henkilöltä voi maksaa kyläyhdistyksen tilille
FI3053540440017797, viestikenttään KARAOKEKERHO 2016 jäsen
Maksun voi suorittaa myös käteisellä kerhon tilaisuuksissa.
Lisätietoja Matti Hämäläinen P.0500 877135
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! toivoopi Matti

JÄTSKIAUTO TULOSSA

RUVASLAHTI
tiistai
( 14.6., 28.6.,12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10. )

16:20 Ruvaslahdentie 105 (Lissun ent kauppa)
16:25 Ruvaslahdentie/Noisniementie (Hoitokoti Ukonhatun risteys)
16:30 Keljoslahdentie/Ruvaslahdentie
16:35 Keljosniementie 1

Voit pysäyttää jätskiauton myös reitin varrella selkeästi kättä heilauttamalla!
Jätskiauton tavoitat numerosta P. 045 331 1707

RUVASRUNDI

Mp-ajelu Ruvasrundi starttaa kymmenettä kertaa tänä kesänä!
Juhla-ajelu suuntaa tällä kertaa Saimaan maisemiin.
Lähtö Ruvaslahden koululta 17.7. klo 8.30!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset P.0405167449/Timo

TERVETULOA MUKAAN!

JUHANNUSKOKKO KUTSUU

Poro-Pekalla Juhannuskokko, makkaraa ja kahvia klo 18-20
Vietetään päihteetön juhannusilta!
TERVETULOA!

”Mahtavaa juhannusiltaa, katsellaan kaunista kuunsiltaa. Elämme keskikesän kaunista aikaa,
ilmassa on taikaa. On kaukana arki ja työ, tässä ja nyt yötön yö.”

VUOKRATAAN MÖKKI

Vuokraisin mökin Ruvaslahti-Oriniemi alueelta noin kuukaudeksi kesä-heinäkuussa.
Mökin ei tarvitse olla rannalla, ja ihan vaatimatonkin huomioidaan, kunhan on kalustettu.
Yhteydenotto: Paula Lasarov, p.050-4656394 tai paula.lasarov@gmail.com

TERVETULOA KOKOLLE SAVIRANTAAN JUHANNUSAATTONA!

KLO. 17.30 ALKAEN
TALO TARJOAA PULLAKAHVEET!

TERVETULOA KESÄRETKELLE!

Kesäretkelle Sinkkolan kotieläinpuistoon heinäkuussa!
Ruvaslahden kyläyhdistys järjestää retken Sinkkolaan (Joensuun Noljakka) TeatteriTraktorin esitykseen ”Kolme iloista rosvoa”
Kaikenikäisille suunnattu, musiikillinen klassikkonäytelmä on tarina moninaisuudesta,
ystävyydestä ja iloitsemisesta.
Näytelmän väliajalla ja ennen esitystä mahdollisuus tutustua kotieläinpuistoon ja sen
eläimiin.
LÄHTÖ 3.7.2016 KLO 11.30 Ruvaslahden koululta
Näytös Kolme iloista rosvoa klo 14
Esityksen kesto toiminnallisen väliajan jälkeen noin 1h 40 min
Paluu Ruvaslahteen esityksen jälkeen

Ryhmälipun hinta 9e/hlö
alle 3v ilmaiseksi
Ruvaslahden kyläyhdistys järjestää kyydityksen!
Sitovat ilmoittautumiset 24.6.2016 mennessä
sähköpostitse ruvasviesti@suomi24.fi tai puh. 0415004748/Pia

TERVETULOA MUKAAN! (järjestäjällä oikeus muutoksiin)

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKERHO KESÄN AJAN RUVASLAHDEN KYLÄKOULULLA
Polvijärven Vauhti järjestää 8.6 alkaen keskiviikkoisin klo 18 liikuntakerhon.
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin kesä –ja heinäkuussa. Osallistumismaksua ei ole!
Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Jalkapalloa pelataan taas perinteisesti kesäkuusta lähtien Ruvaslahden koulun kentällä keskiviikkoisin ja
sunnuntaisin klo 18!

RUVASLAHDEN KESÄKALENTERI
KESÄKUU
6-8.6.

klo 12-18 Renssilän kotipuutarhan taimipäivät

8.6.

klo 18 alkaa lasten liikuntakerho kyläkoululla

14.6.

Jätskiauto Ruvaslahdella kts aikataulut jätskiauto.com

15.6.

klo 18 lasten liikuntakerho kyläkoululla

22.6.

klo 18 lasten liikuntakerho kyläkoululla

24.6

Ilmoittautumiset päättyvät heinäkuun teatteriretkelle

24.6.

klo 17.30 Savirannan juhannuskokko

28.6.

Jätskiauto Ruvaslahdella

29.6.

klo 18 lasten liikuntakerho kyläkoululla

Kesäkuussa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin pelataan jalkapalloa klo 18 alkaen!

HEINÄKUU
3.7.

klo 11.30 lähtö kyläkoululta Sinkkolaan teatteriesitys ”Kolme Iloista rosvoa”

6.7.

klo 18 lasten liikuntakoulu

12.7.

Jätskiauto Ruvaslahdessa

13.7.

klo 18 lasten liikuntakoulu

20.7.

klo 18 lasten liikuntakoulu

22.7.

klo 8 alk.Polvijärvi-päivät torilla Ruvaslahden kahvio ja naulanlyöntikisat

23.7.

klo 8 alk Polvijärvi-päivät torilla Ruvaslahden kahvio ja naulanlyöntikisat

26.7.

Jätskiauto Ruvaslahdella

27.7.

klo 18 lasten liikuntakoulu

Heinäkuussa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin pelataan jalkapalloa klo 18 alkaen

(Järjestäjillä oikeus muutoksiin)

