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ESP Hagalund pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
som var klubbens 38. verksamhetsår

Årsmötet
Årsmötet hölls den 27. januari kl. 14.00 på Hagalund servicecenter. Närvarande var 53 medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 samt budgeten för år 2016. Planen för verksamheten uppgjordes i två separata delar, en på våren och en på hösten. Till ordförande återvaldes Vineta Björkstén och till styrelsemedlemmar Margita Granholm, Soile Kupiainen, Brita Pawli, Tuula Pyörökivi, Christina Rantasaari, Anne Soljaga och Märta Uggla samt som ny medlem Sune Moring. Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo-Gunnar Westerholm och ersättare Harald Holmström. 
Styrelsemöten
Styrelsen sammankom sju gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Anne Soljaga till viceordförande, Soile Kupiainen till sekreterare, Christina Rantasaari till kassör och Margita Granholm till bokförare. 
Medlemsantal
Vid årets början var antalet medlemmar 273 och vid årets slut 264. Antalet nya medlemmar 12 medan 4 medlemmar avlidit och 17 medlemmar utskrivits. 
Ekonomi
Klubbens intäkter har omfattat inkomster från kaffeservering, ett lotteri samt understöd från Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla och föreningen ESP, Esbo svenska pensionärer. Utgifterna utgjordes av kostnader för klubbträffar, resor, utfärder och fester. 
Information och Internet-tjänster
Klubben har egna sidor på internet: www.esbo.spfpension.fi., som förnyats enligt ett nytt mobilanpassat program.  Klubbens webbansvarig var Christina Rantasaari. Varje måndag informerades om veckans program på klubbträffen i HBL under notisen ”Evenemax”. Vid varje klubbträff meddelade ordföranden om aktuella ärenden. Till nya medlemmar utdelades ett infoblad. Ansvaret och rätten att göra uppdateringar direkt i SPF nya medlemsregister har överförts till Soile Kupiainen assisterad av Christina Rantasaari.

KLUBBTRÄFFAR med aktiviteter för trivsam samvaro och rekreation
På våren hölls 17 träffar i servicecentret. På hösten var antalet träffar 14. Antalet deltagare på klubbträffarna var på våren 1132, på hösten 1076, sammanlagt 2208. Medeltal 71 deltagare per klubbträff. 
Kaffevärdar
På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar i fyra veckors tid under vårterminen och från och med början av höstterminen av fyra frivilliga under två veckors tid. Kontaktperson för kaffevärdarna var Margareta Sädevuo.
 
Program år 2016
13.1.	Christina Rantasaari talade om Kanta.fi och e-recept samt delade ut broschyrer om vardera  systemet. Vi sjöng ut julen. Ordföranden berättade om Knutsdagen. 
20.1.	Ann-Christina Marttinen berättade om ”Vardagen i Pakistan”.
3.2.	Pirkko Lindberg berättade om sin bok ”Fukushima för evigt”.
10.2.	Pianisten Daniel Gergov spelade klassisk musik samt bulgarisk folkmusik.
17.2.	Raija-Liisa Kianto berättade om sin far, författaren Ilmari Kianto.
24.2.	Anne Soljaga visade bilder från och berättade om ”Montenegro”.
2.3.	Marianne Holmberg talade om ”Traditionella material och nya spännande tillämpningar”.
9.3.	Kvinnodagen till ära läste ordföranden en berättelse om ”Kvinnans list”. Därefter följde medlemmarnas program: Maj-Britt Järvinen läste två berättelser som hon själv skrivit: ”En talande hiss” och ”Att besiktiga en släpkärra”, Lila Nordström ledde sittjumpa, Svea Söderlund berättade om filmen ”Fäktaren”, Hans Ebneth uppmuntrade medlemmar att berätta om sina erfarenheter i livet, Brita Pawli redogjorde för ”Äldrerådets arbete” och ordföranden berättade om planer på att välja en valberedningsnämnd för att förbereda nästa årsmöte samt om SPF:s planerade nya medlemsregister.
16.3.	Solveig Backström från Martaförbundet talade om ”Hälsosam kost” och delade ut
broschyren ”Ät gott”.
23.3.	Kyrkoherde Roger Rönnberg talade ”Inför påsken” och kantor Nina Kronlund sjöng tre sånger.
30.3.	Ida Bruun från Nylands Minneslots talade under rubriken ”Sköt om ditt minne”.
6.4.	Matti Krank talade under rubriken ”En rymdodyssé”.
13.4.	Pelle Lundberg höll en ”Musikalisk frågesport” och därefter ordnades lotteri. 
20.4.	Daisy Winqvist presenterade ESP:s standár. Eeva och Carl-Adam Haeggström berättade ”Aktuellt om Esbo natur – från gröna korridorer till kaniner”.
27.4.	Rea Anner kåserade under rubriken ”Vad är en marongnål”.
6.5.	Christian von Alfthan berättade om Seniordansarnas verksamhet varefter Seniordansarna uppträdde.  Herbert Mäklin berättade om ”Kauniala”.
11.5.	Våravslutningen firades med smörgåstårta och vin. Jazzorkestern Swingit underhöll. Ordföranden läste dikterna ”Vitsippan”, ”Maskrosen” och ”Våren går och sommaren kommer”. Festen avslutades med psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. 
7.9.	Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program. Tua Ranninen berättade om boken ”Expedition Pata”.
14.9.	Vineta Björkstén talade om ”Flyktingbarn i skolan”.
21.9.	Birgitta Lönnqvist berättade om ”Lekholmen på mormors tid”.
28.9.	Sophie Romantschuk talade om ”Farmor/mormor i skolan”.
5.10	Claes Andersson uppträdde med ”Dikten, drömmen och vår inre verklighet”. ESP’s ordförande Gustav Båsk uppmanade klubbens medlemmar att ge Britta Krank förslag på ordförande kandidater och nämnde att klubben skall flytta till nya utrymmen i april 2017.
12.10.	Brita Pawli berättade om ”Senegal i ord och bild”. 
19.10.	Ordföranden berättade om klubbens kommande utrymmen. Sixten Lundberg (Grottmannen) framförde pjäsen ”En promenad i parken” som var skriven enkom för pensionärer.
26.10.	Eva Wikstedt berättade om och visade bilder av ”Statyer i Helsingfors”.
2.11.	Klubbens teatergrupp framförde pjäsen ”Porträtten”. Svea Söderlund presenterade pjäsen och skådespelarna.
9.11.	Kirurg Mikael Railo talade om ”Blodcirkulationsstörningar i benen”.
18.11.	”Födelsedagsfesten” inleddes med festtalet till jubilarerna som skrivits av Märta Uggla men som lästes av ordföranden eftersom Märta Uggla insjuknat. Gruppen Fiona bestående av Fanny Hellström, Amanda Oscarsson och Emilia Hoving underhöll.
23.11.	Minnesstunden för avlidna medlemmar inleddes med ordförandens tal och efter en minuts tystnad sjöngs ”Härlig är jorden”. Alec Estlander talade om ”Klimatförändringen – myter och vetenskap”.  
30.11.	Pär Stenbäck talade om ”Våra grannar”.
7.12.	”Julfest” med Luciaspel som framfördes av eleverna från Vindängens skola. Ordföranden läste julevangeliet. 

Därtill har klubbens medlemmar deltagit i ESP-aktiviteter som Allsång på Glims den 1.6., båtutfärden till
 stora Herrö och Kalvholmen den 22.8. och svenska veckans seniorseminarium ”Klara dig som senior” den
 3.11. samt den 16.10. i Esbo stads fest ”Låt hösten pulsera” i Äldrerådets regi. 

Teatergrupp och bokcirkel
Teatergruppen framförde på klubbträffen den 2.11. pjäsen ”Porträtten”. Gruppens ansvariga var Ulla Ek, Lila Nordström och Britta Rajamäki. Bokcirkeln har bestått av tio deltagare som samlats fyra gånger under vårterminen och fyra gånger under höstterminen i Hagalund servicecenter med Ethel Sandström som ledare. Medlemmarnas flitiga deltagande har hållit cirkeln samlad och mötena har givit både kunskap och gemenskap.
Teater och revy
15.1.	”Trollkarlen Oz” MaDrak (21)
15.2.	”En druva i solen” Sveriges riksteater, Louhisalen (14)
12.3.	”Kärlek i luften” på Fallåker teater (20)
24.6.	”Sound of Music”, Raseborg sommarteater (9)
29.10.	“Förtrolige samtaler – enskilda samtal”, Norges riksteater, Louhisalen (9)

Resor och utfärder
18.5.	Vårutfärd till Heinola och Urajärvi (47)
18.10.	Höstutfärd till Kimito, Söderlångvik och Mathildedal (31)

INTRESSEBEVAKNING via representation
Brita Pawli med Vineta Björkstén som ersättare representerade klubben i ESP:s styrelse. ESP:s årsmöte hölls den 19.2. på Församlingsgården. ESP ordnade även ett gemensamt möte för klubbarnas styrelser den 3.3. i Sökö. Från Hagalundklubben deltog Vineta Björkstén, Anne Soljaga, Soile Kupiainen, Christina Rantasaari och Brita Pawli. Vid SPF:s vårmöte den 25.4. i Åbo och höstmöte 24.11. i Tammerfors var Brita Pawli befullmäktigad representant.  
Ingvald Lindén och Pehr-Johan Björkstén representerade klubben i kundrådet i Hagalund servicecenter. Hans Johansson invaldes i november som ny representant i kundrådet i stället för de två avgående. 

Motion i ESP:s regi
*Boccia
I serien deltog fyra lag från Hagalundklubben både på våren och på hösten. Klubbens ledare i boccia var Christina Rantasaari.
*Petanque
Några medlemmar från Hagalundklubben spelade petanque under sommarmånaderna på Gäddviks sportplan tillsammans med medlemmar från andra ESP pensionärsklubbar. Dragaren var Erkki Pitkänen.
*Seniordans
Sex medlemmar från Hagalundklubben var med i seniordansarna, som leddes av Ulla Ek.

ESP:s frågesport
Frågesport hölls den 14.10. på Församlingsgården. Klubbens lag, som bestod av Hans och Maj-Len Johansson samt Kerstin Wagner, kom på delad tredje plats.

Pensionärskören Furorna
Från Hagalundklubben deltog 11 medlemmar i kören. Körens dirigent var Sofia Lindroos. Kören höll julkonserten i Olars kyrka den 17.12. 

Gudstjänster, Esbo svenska församling
Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänst i Hagalund kyrka den 20.3. samt i Esbo Domkyrka den 11.12.

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

Esbo den 11.1.2017

Vineta Björkstén		Soile Kupiainen
ordförande			sekreterare



