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ESP Hagalunds pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012,
som var klubbens 34. verksamhetsår.		


Årsmötet	
Årsmötet hölls den 25. januari  kl. 14.00 i Hagalund servicecenter. Närvarande var 52 medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2011 samt budgeten för år 2012 och 
verksamhetsplanen för våren 2012.  Till ordförande återvaldes Vineta Björkstén och till styrelse-
medlemmar Soile Kupiainen, Per-Olof Lundberg, Krister Lönngren, Brita Pawli, Tuula Pyörökivi 
och Christina Rantasaari samt som ny medlem Pia Pihlström. Till verksamhetsgranskare återvaldes 
Bo-Gunnar Westerholm och till ersättare Harald Holmström.
Styrelsemöten
Styrelsen sammankom nio gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte 
valdes Per-Olof Lundberg till viceordförande, Soile Kupiainen till sekreterare, Christina Rantasaari 
till kassör och Pehr-Johan Björkstén  (inte styrelsemedlem) till bokförare.
Medlemsantal	
Vid årets början var antalet medlemmar 290 och vid årets slut 300.  Antalet nya medlemmar 26
medan 2 medlemmar avlidit och 14 medlemmar utskrivits.
Ekonomi	
Klubbens intäkter har omfattat inkomster från kaffeservering, ett lotteri samt understöd från bl. a. 
föreningen Esbo Svenska Pensionärer rf, Svenska Folkskolans Vänner och Sparbanksstiftelsen i 
Esbo-Grankulla. Utgifterna utgjordes av kostnader/medlemsträffarna, resor, utfärder och fester. 
Information	
Klubben hade egna sidor på internet:  www.spfpension.fi. Klubbens webbansvarige var Per-Olof 
Lundberg.  Varje måndag informerades om veckans program/medlemsträff i HBL under notisen 
“Föreningar och sammankomster”. Vid varje klubbträff meddelade ordföranden om aktuella
ärenden.

KLUBBTRÄFFAR med aktiviteter för trivsam samvaro och rekreation
På våren hölls 17 träffar i servicecentret. På hösten var antalet träffar 13. Antalet deltagare/träff var 
på våren 1362, på hösten 1103, sammanlagt 2465. Medeltal 82 deltagare/klubbträff. 
Kaffevärdar 
På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar. Kontaktperson för kaffe-
värdarna var Margareta Sädevuo.
 
Program år 2012	
 11.1.  En dubbelkvartet från Furorna uppträdde. Vi sjöng ut julen. Ordföranden läste “Mer än tre 
           önskningar – vad jag önskar Dig”. Bokcirkelns medlemmar berättade om böcker de hade 
           läst. Svea Söderlund presenterade teatergruppen. Inger Salo berättade om Seniordansarnas 
           verksamhet. Christina Rantasaari gjorde reklam för  boccia; laget som vunnit brons i boccia: 
           Elisabeth och Hans Ebneth samt Beatrice Vuorio uppmärksammades.
 18.1.  Helsingfors Telefonförenings förre VD Kurt Nordman kåserade om telefonbranschens 
           omvälvningar utgående från sin bok “Tiga är silver men tala är guld”. Ordföranden läste 
           några kinesiska visdomar.
   1.2.  Lena Kainulainen talade under rubriken “Går hjälpen fram? Röda Korset-delegat nio gånger 
           i krig och fred.”
   8.2. Berit och Göran Lundberg visade filmen om “Ryans och kistans tid”. Därefter ledde Berit   
          Lundberg allsång och Göran Lundberg ackompanjerade på dragspel.
 15.2. “Vändagskonsert”, pianisten Daniel Gerkov underhöll.
 22.2. Sjökapten Jori Nordström berättade om “Frivillig sjöräddning”.
 29.2. Pelle Lundbergs “Frågesport i musik och bild”, därefter lotteri.
   7.3. Anna-Lena Bengelsdorff kåserade.
 14.3. Direktör Kim Särs från Fastighets-Tapiola Ab berättade om “Hagalund centrums utveckling”.
 21.3.  Brita Pawli om “Israel – ett land, två folk, många religioner”. Ordföranden läste ur boken    
         “Gud som haver barnen kär, har du någon ull”,.
 28.3.  Medlemmarnas program: Lila Nordström läste berättelsen “Skapelsen”, Netti Pörri spelade    
          tvärflöjt, Rosie Pitkänen läste dikten om “En som trodde hon blivit sjuk” samt “Vårdikten”,    
          Kätie Rèmy sjöng “Pensionärsvisan”, Pelle Lundberg berättade två vitser , läste ett kåseri från 
          HBL’s dagbok samt dikten av Bertel Gripenberg, ordföranden läste dikten “Kom närmare och 
          se mig”, Brita Pawli informerade om “Äldrerådet”, Tuula Pyörökivi läste dikten “Dagen    
          svalnar” av Edith Södergran och Else Damén-Kaksonen auktionerade ut sina gamla böcker.    
          Till slut spelade Lasse Lindblad jazz.
   4.4. Inför påsken; kyrkoherde Roger Rönnberg talade om påskens budskap, kantor Senni Valtonen 
          spelade kantele.
 11.4. Ögonläkare Ulla Wiklund höll ett föredrag om “Det åldrande ögat”.
 18.4. Britta och Matti Krank berättade om och visade bilder från “Vulkanön Lanzarote”. Pelle   
          Lundberg läste dikten “Lin tillverkning”.
 25.4. Teatergruppen under ledning av Svea Söderlund framförde pjäsen ”Den 17. september”. 
          Krister Lönngren redogjorde för servicecentrets räddningsplan.
   2.5. Kitty Seppälä talade om “Funktionsförmåga och livskvalitet som äldre”. Pelle Lundberg läste 
          dikten “Lilla Ingas sommarvisa”.
   9.5. Våravslutning med sallad och vin; Boris Westerlund underhöll. Ordföranden läste artikeln om 
         “Miljötänkande”.
   5.9. Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program samt med att ordförande 
           redogjorde för rapporten om “Turvallinen elämä ikääntyneille”.
 12.9.  Bengt Ahlfors berättade om sin bok “Vivica Bandler – en människa”.
 19.9.  SPF’s dataombudsman Mona Lehtonen berättade om “Nyttan med dator”. Ordförande läste   
           ur boken ”Tänkvärt om…”
  26.9. Arkitekt Bengt-Vilhelm Levón talade om “Rörrenovering som man står ut med”.
  3.10. Alf Skogster berättade “Om försäkringar”. Brita Pawli talade om festen “Låt hösten pulsera”, 
           om äldre veckan samt om äldrerådets arbete.
10.10. Katarina Berg-Wallin från Aktia gav “Praktiska tips om att sköta sin ekonomi”.
17.10. Hilkka Olkinuora talade om att “Åldras på mitt sätt”.
24.10. Bror Sahlström spelade gamla plattor under rubriken “Musik från en svunnen tid”. Hans 
           Ebneth kåserade om “Besöket till hälsocentralen”.
31.10. Chefredaktör Jens Berg och nyhetschef Susanna Ilmoni berättade om “HBL – en tidning för 
           vem?” Ordföranden läste barnens lustiga svar på en del frågor.
 7.11. Kerstin Seliverstov berättade under rubriken “Minns du Elsa Beskow?”. Ordfröranden läste 
          en historia med namnet “Hur skall jag prioritera?”.
14.11. Födelsedagsfest med Lasse von Hertzen som underhållare.
21.11. Rolf Therman från Ettonet gav “Produktlösningar för seniorer”.
28.11. Seniordansare under ledning av Ulla Ek framförde två danser. Skådespelare Michael Anders-
          son framförde “Hurra en hurri”.
  5.12. Julfest med Lucia spelet som framfördes av elever från Vindängens skola. Ordföranden läste 
          julevangeliet samt dikterna “Julens omkomst” och “Pepparkakor”.	

Teatergrupp och bokcirkel	
På vårterminen övade gruppen pjäsen “Den 17. september” med Svea Söderlund som ledare. Den  
framfördes vid klubbmötet den 25.4. samt i Folkhälsanhuset i Hagalund den 15.10. Svea Söderlund 
slutade med teatergruppen efter vårterminen. Bokcirkeln leddes av Svea Söderlund under vårtermi-
nen och ledarskapet övertogs av Ethel Sandström på höstterminen. Gruppen bestod av tio medlem-mar.
Teater och revy	
12.2.  Evitskogsrevyn “Iso jytky” (56)
17.3.  Fallåker teaters föreställning av “Sugar” (59)
15.12. “Kristina från Duvemåla” på Svenska Teatern (50)	

Resor och utfärder
15.5. Vårutfärd till Tusby och omnejd (51)
1.10. Besök till Finlands riksdag (35)
15.10. Höstutfärd till Ekenäs med besöket till Helene Scherfbeck’s utställning. (47)


INTRESSEBEVAKNING via representation
Brita Pawli representerade klubben i Esbo Svenska Pensionärer rf. Vineta Björkstén fungerade som 
hennes ersättare. Klubben hade befullmäktigade representanter på SPF:s vårmöte den 17.4. i Karle-
by och på höstmötet den 21.11. i Tammerfors.
Ingvald Lindén och Krister Lönngren representerade klubben i Hagalund servicecentrets kundråd.

Motion i ESP:s regi	
I motionsdagen den 12.9. deltog fem klubbmedlemmar.
* Boccia
I serien deltog fem lag från Hagalund klubben både på våren och på hösten.. Laget som bestod av Allan Gustafsson, Teuvo Koskinen och Christina Rantasaari vann guld på hösten. Klubbens ledare i boccia var Christina Rantasaari.
*Petanque
Ett tiotal medlemmar från Hagalund klubben spelade petanque under sommarmånaderna på Gädd-viks sportplan tillsammans med medlemmar från andra ESP pensionärsklubbar. Dragare har varit Erkki Pitkänen.
*Seniordans
En medlem från Hagalund klubben var med i seniordansarna, som leddes av Inger salo under vårterminen och av Ulla Ek fr.o.m. höstterminen.

ESP:s frågesport	
Frågesporten ägde rum den 12.10. i Församlingsgården. I klubbens lag ingick Krister Lönngren 
samt Hans och Maj-Len Johansson. Laget blev tredje i tävlingen.

Övrig intressebevakning	
Därtill har klubbens medlemmar deltagit i andra ESP-aktiviteter bl.a. i 40-års jubileet den 14.9. och 
i ESP:s årsmöte den 24.2. samt i festen “Låt hösten pulsera” den 19.10. ordnad av Äldrerådet i Esbo	
Pensionärskören Furorna	
Från Hagalund klubben deltog 13 medlemmar i körsången. Körens dirigent är Johan Cantell. 

Gudstjänster, Esbo svenska församling 	
Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänster med lunch i Hagalund kyrka den 19.2. 
och den 18.11. Pensionärernas kyrkodag ordnades i Esbo Domkyrka den 18.3. och  den 21.10


Verksamhetsåret har innehållit många olika slag av aktiviteter och givit medlemmarna information 
om intressanta frågor samt bjudit på rekreation och trevlig samvaro.

	
Esbo, 9.1.2013



	Vineta Björkstén		Soile Kupiainen
ordförande			sekreterare

