
GXELOSUNDIK SUOKI SEURA:n

TOIMIFTAKERTOMUS

Vuodelta

tiivr kckous pidettiin 12p:na maaliskuuta 1961.
PaStettiin perustaa suoraenkielisten harrastuksia
ajamaan seura,joka sainimekseen Oxelosundin Suomi
Seura, kotipaikkanaari Oxelosundin kaupunki.

Puheenjohtajaksi valittiin Eauni Laurila ja hanen
lisakseen 7 henkinen Johtokunta, joka sai tehtavak-
seen valmistella saannot ja suunnitella toimintamuo
dot seuralle,

Johtokunta kutsui koolle yleisen kokouksert
paivaksi toukokuuta ja esitti saanto-ehdotuksensa jo-
ka pienin muutoksin hyvaksyttiin-Sainoin hyvaksyttiin
ehdotus. toiniinta suunnitelmaksi.

Johtokunta on kokoontunu^ kauden aikana kai kkiaan 10
kertaa, ja on kokouksissa kasitelty runsaasti esille
tulleita seuran toimintaa koskevia kysyrayksia.

Huoneusto pula on ollut suurena haittana josta johtu-
en esin. kesa-toiminta kasitti etupaassa retkia ja
ulkoilua. Lentopallo on ollut suuressa suosiossa ja
on nyt mahdollisuus harrastaa talvellafcin ,sita,kun
olemme saaneet vuokrata Frosoangin koulun uutta voi-
mistelu hallia maara-t-unneiksi tarkoitukseen. Yleis-
urheilijamme ovat menestyksella ottaneet osaa kilpal-
luihin, edustaen seuraa suomalaisten keskeisissa kil- •
pailuissa. Tarkemrnin selostaa tuloksia johtokunnan ja-
sen Gunnar Ahonpaa.

Valokuvauskerho aloitti toimintansa ja ohjaa sita
Aarre Kuusisto , joka myos on luovuttanut tarvittavat
tilat kerhon kayttoon.

Olernme tehneet useita retkia ,ja pitaneet juhlia joista
huvitoimikunna puolesta antaa selonteon Iv'atti Haltsonen.

Yhteisia matkoja toisten suomalais-seuro^en jarjestamiin
juhliinja ja kilpailuihin on tehty ja osaanotto on ollut
runsasta. Johtokunnan edustajat ovat myos osallisturteet
yhteiseen kokoukseen jossa kasiteltiin seurojen raahdol-
lista yhteis-toimintaa.

Naiset ovat toiraineet mukana niin lentoi?allo pelissa kuin
myos huvitoimikunnBa kannattavina voimina seka hoitaneet
retkilla ja juhiissamme kaytannolliset toimet kiitosta
ansaitsevalla tavalla.

Nyt kun alkukankeudesta on paasty toivonme etta uudella
toimintakaudella saamme lisaa tuulta purjeisiin ja yhteis-
tyomrae tayttaa sille asetetut toiveet tanne muuttaneiden
suomalaiset viihtyisyyden lisaajana, arki tyon ja toiihnh
lomassa.



feuinajasenina rouvat ftlli ^ ja Sirkka
Laurila seka Rei^o Luoto' ,Kalervo Timonen, Pekka
Luoto ,Paul Ostermark ja Olavi Jaakkola.

Urheilutoinikunta ; kaluston hoitajana ja kokoon-
kuts-ujana 7il.1o Roulaina muina .lasenina Kauko Tanttari
Pentti Kousa, Risto Vehka.iarvi f Ahto Hakarisku

Kuusisto.Vil.io Kapanen ja Paul! Paunasalo.

Naistoimikunta: Atme Rauta, Bllma Grannas Kerttfl.
Roulamo, Hilja Jaakkola ,ia varalle Pirkko Suomi seka
Inker! Maaninka.

Jarjestysmiehet: Einari Tut>akka ja Alvari Grannas.



Urheilutoiinikuntaan kimluvat seuraavat:- I
1

Roulamo Viljo kalustonhoitaja

Tanttari Kauko

Kousa Pentti

Vehkajarvi Risto

Hakarisku Ahto

Kuusisto Aarre

Kapanen Viljo

Paunasalo Pauli

196? seuraavat valitut uudelleen
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HUVITOIMIKUKIPAAN KUULUVAT: / ?4

Haltsonen Matti kokoonkutsujana

Konttinen Alii

Laurila Sirkka

ffiimonen Kalervo

Luoto Reijo

Luoto Pekka

Oetermark Paul

•5962 seuraavat valitut :
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JOHTOKOSfAAN KBULUYAT:

Laurila, Rauni miheenjohta^a

Laurila, Sirkka rahastonhoitaja

Joaefsson Eva sihteeri

Ahonpas Gunnar lehtimies

Roulamo Yil.lo

Faunas alo Pauli

Luo to Arvo

Tupakka Einari

seuraavat valitut. • '
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