Elu peale Ramsi noortetoa sulgemist

Olenemata sellest, et Ramsi noortetoa uksed on olnud viirusohu tõttu noortele suletud, on
tegevusi olnud rohkemgi kui tavaliselt suviti. Juba ajal, kui koolid olid distantsõppel,
haarasid noored pintsli ja valmis väike maalinäitus, mida Ramsi raamatukogus näha saab.
29.juunist-6.septembrini toimus kampaania "Uks on lahti", mille eesmärgiks oli esile tuua
noortekeskuse tegevusi. Selle raames pildistasime üles valiku tegevusi, mida oluliseks
peame. Valmis fotogalerii, milles tõime välja teatri tegemise, aktiivgrupi Korraldajad
toimetamised, fotograafia, õpetlikud väljasõidud ja sportimise. Avatud noorsootöö
meetmetoetuse abil saime korraldada sulg-, võrk-, jalg- ja korvpallimänge. Saime Ramsi
alevikku ka väli-pinksilaua. Ootame kõiki kogukonnaliikmeid mängima. Soetatud
jalgpallid on iga päev kasutuses, sest spordientusiast Kardo Kivirand on enda
südameasjaks võtnud jalgpallisõprade mängima kutsumise ja tal läheb väga hästi. Suured
tänud talle selle eest!
Meetmetegevusi toetas Haridus- ja Noorteamet.
Ramsi näitlemise sõbrad said osa mitmekülgsest suveprogrammist. Kolmandat korda
toimusid Põhja-Sakala vallas mitmepäevased impropäevad. Ramsi Noortetoa näitetrupi
noored käisid Raplamaal Tarsi talus, teadmisi saamas sellest, kuidas luua etendus ja teha
film. Teatrisõbrad külastasid Tallinnas improstuudiot Ruutu10, kus sai nautida etendust ja
osaleda improvisatsiooni töötoas.
Aktiivgrupi noored võtsid taaskord osa Päranditegijate konkursist. Kahe päeva jooksul
valmis video Hellenurme vesiveskist. Ööbisime veskis ning nägime kahe päeva jooksul
vilja teekonda kuni leiva vormimiseni. Uurisime eesti pärimusest veski töötajatelt, kas
kaks kõva kivi jahvatavad head jahu. Eelmisel Päranditegijate konkursil tegime video
Kihu vesiveskist ning võitsime üleriigilisel konkursil teise koha.
Kogukonna heaks tegime ettepaneku Viljandi valla kaasavasse eelarvesse, et luua
Ramsile virgestusala, mis on mõeldud KÕIGILE. Kuna Ramsil ei ole spordihoonet, siis
aktiivsed ja tervislikud eluviisid on kõigile toeks. Sportlike mõtete juurest liikusime ka
tegudeni, korraldades sündmust Ramsi Olümpia, millele plaanime sügisel uuesti teha. Nii
saame näha, kas sportlikud suvetegevused on aitanud varasuviseid tulemusi parandada.
Seisime tublisti selle eest, et Ramsil taaselustuks võrkpallimäng ja meie rõõmuks saime
projekti abil võrkpalliinventari. Täname selle eest konkurssi „Võrguplatsid korda!”, mida
toetasid Eesti Võrkpalli Liit, Credit24, Oma Ehitaja ning Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet.
Ramsi noortetuba jätkab õuetegevuste kuniks viirusoht taandub. See eest alustavad
septembrist Ramsi Vaba Aja Keskuses tööd paljud huvialaringid.
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