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ESP Hagalund pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Årsmötet

År 2017 var klubbens 39:de verksamhetsår. Årsmötet hölls den 25 januari kl. 14.00 på Hagalund servicecenter med 54 medlemmar närvarande.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016 samt budgeten för år 2017. Verksamhetsplanen uppgjordes separat för vår- och höstterminen. Till ordföranden med delat ansvar valdes Carita Jansson och Anne Soljaga. Till styrelsemedlemmar återvaldes Margita Granholm, Soile Kupiainen, Brita Pawli, Tuula Pyörökivi, Christina Rantasaari och Märta Uggla. Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo-Gunnar Westerholm och till ersättare Harald Holmström.
 
Styrelsemöten

Styrelsen sammankom åtta gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Soile Kupiainen till sekreterare, Christina Rantasaari till kassör och Margita Granholm till bokförare. 

Medlemsantal

Vid årets början var antalet medlemmar 264 och vid årets slut 242. Under året avled två medlemmar medan sju nya medlemmar inskrevs och 27 medlemmar utskrevs.
 
Ekonomi

Klubbens intäkter omfattade inkomster från kaffeservering samt understöd från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och föreningen Esbo svenska pensionärer (ESP). Utgifterna utgjordes av kostnader för klubbträffar, utfärder och fester. 

Information och Internet-tjänster

Klubben hade egna hemsidor på Internet: www.esbo.spfpension.fi.  Ansvarig för klubbens hemsidor var Christina Rantasaari med Viveca Blomkvist som ersättare. Måndagen före klubbträffen annonserades om veckans program i Hbl:s spalt ”Evenemax”. På varje klubbträff informerade ordföranden om aktuella ärenden. Meddelanden om aktuella ärenden sändes till medlemmarna även via e-post. Till nya medlemmar utdelades ett infoblad. Ansvaret och rätten att göra uppdateringar direkt i SPF medlemsregister innehades av Soile Kupiainen assisterad av Christina Rantasaari.

KLUBBTRÄFFAR med aktiviteter för trivsam samvaro och rekreation

Klubbträffar hölls den andra och fjärde onsdagen i månaden. På grund av rivning av servicecentret på Östanvindsgränden och dröjsmål i renoveringen av nya utrymmen hölls på våren endast tre träffar i servicecentret och därtill en i WeeGee huset, en i Olars kyrka och en i Hagalund ortodoxa kyrka. På våravslutningsfesten togs de nya utrymmena i bruk på Västanvindsvägen 1. Under våren hölls sammanlagt sju träffar. På hösten var antalet träffar likaså sju. Antalet deltagare på klubbträffarna var på våren 473 och på hösten 523, sammanlagt 996. Medeltalet var 71 deltagare per klubbträff. 

Kaffevärdar

På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar med skift på en månad åt gången.  Kontaktperson för kaffevärdarna var Margareta Sädevuo. 

Festkommitté 

Klubbens kommande 40-årsjubileum år 2018 har under verksamhetsåret förberetts av en festkommitté bestående av Carita Jansson, Britta Krank, Brita Pawli och Anne Soljaga (ledare). 
 
Program år 2017

11.1	Judith Kähärä tillsammans med Tove Kuhlman framförde pjäsen ”Seniorliv och tack för att du finns”. Märta Uggla berättade en rysk legend om ”Sökande efter livets lycka”. 
8.2	Fil.lic. Henry Rask höll ett föredrag om ”Finland före självständigheten”.
22.2	Britta Rajamäki läste texten som berättade om Maj-Britt Järvinens bok ”En böna från Kronohagen”.
9.3	WeeGee Husets museilektor Tanja Ekholm gjorde reklam för museets verksamhet under Finland 100 året och berättade och visade bilder om ”Aurora Karamzin och Träskända herrgård”.
12.4	Kyrkoherden Roger Rönnberg och kantorn Nina Kronlund framförde sången ”Har du tvättat tänderna/händerna” med rekvisita i form av mössa och förkläde. Kyrkoherden talade ”Inför påsken” och kantorn framförde några negro spirituals.
26.4	Fader Petri Korhonen i Hagalund ortodoxa kyrka berättade om ikonmålaren Alexander Wikströms ikoner och om ortodoxa kyrkan i Finland och dess historia. 
10.5	”Våravslutningsfesten” inleddes med sång av en oktett från Furorna. Sysselsättningsledaren vid servicecentralen Eija Valkama belyste de nya lokalerna och serviceutbudet. Ordförande emerita Vineta Björkstén avtackades med varma ord av Carita Jansson och en brosch som gåva för hennes mångåriga insatser som ordförande i klubben. Festen firades även med ett glas av vin och salt tilltugg. 
13.9	Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program. Kommunikatören och journalisten Olav S. Melin talade under rubriken ”Vad är en tankesmedja?”.
27.9	Författaren Nalle Valtiala berättade om sina cykelfärder under rubriken ”Två hjul är bättre än fyra. Cykelfärder i när och fjärran”.
11.10	Anja-Bi Pulkkinen berättade om hur det var att leva som ”Officersfamilj på Örö” och Sig-Britt Levón läste upp tre brev från en soldat som stupade under krigsvintern 1940. 
25.10	Ekonomen Kaj Nordström talade om ”Hur belyser finska frimärken historien?”. 
8.11	Födelsedagsfesten inleddes med ett tal till jubilarerna av ordförande Anne Soljaga. Två jubilarer hade blivit hedrade i sina hem av klubbens ordföranden med blommar på deras 100 års födelsedag.
Svea Söderlund och Ulla Ek presenterade medlemmarna som framförde program på festen: Christina Fagerström berättade om Esbo på 60-talet, seniordansarna framförde ”Something stupid/Kuin pieni tyhmä”, Ethel Sandström berättade om 70-talet, Anne-Maj och Olavi Winqvist dansade tango med Anne-Maj klädd i en dräkt från 70-talet, Lila Nordström sjöng ”Fritiof och Carmencita”. Dansen och sången ackompanjerades av Göran Lundberg.
22.11	Minnesstunden för avlidna medlemmar inleddes med ordförande Carita Janssons tal och därefter en minuts tystnad. Heraldiska konstnären Rea Anner höll föredrag om ”Heraldiska vapen idag”. 
13.12	Julfesten inleddes med Luciatåget där elever från Vindängens skola framförde korta tänkvärda verser och sång. Ordföranden Carita Jansson läste julevangeliet.

Klubbens medlemmar har deltagit i ESP-aktiviteter som allsång på Glims den 7.6, båtutfärden till Kalvholmen den 21.8, ESP-höstprogram första och tredje onsdagen i månaden i Vardagsrummet i Hagalunds servicecentral, Esbo stads fest ”Låt hösten pulsera” den 15.10 i Äldrerådets regi samt SPF seniorseminarium ”Klara dig som senior” den 19.1 och ”Se och hör som senior” den 13.11. 
SPF PangSÅNGFest den 10-12.2 i Hagalund Kulturcentrum och teaterresan till ”Okänd soldat” i Harparskog den 17.6 var officiella program i Suomi Finland 100 år.


Teatergrupp och bokcirkel

Teatergruppens ansvariga var Ulla Ek, Lila Nordström och Britta Rajamäki. Bokcirkeln har bestått av tio deltagare som samlats sammanlagt tio gånger under verksamhetsåret med Ethel Sandström som ledare. Medlemmarnas flitiga deltagande har hållit cirkeln samlad och mötena har bidragit till både kunskap och gemenskap. Vid årsskiftet 2017-18 övergår bokcirkeln till ESP:s intressebaserade aktiviteter. 

Teater och revy

10.3	”Ingvar” Svenska teatern (29)
28.9	”De langerhanska öarna” Klockriketeatern samt Esbo Stadsteater, Louhisalen (17)
7.10	”Landet” Svenska teatern (20)
Märta Uggla har fungerat som klubbens teaterombud.

 Resor och utfärder

22.3	På vårutfärden besöktes Riksarkivets utställning Pro Finlandia och därefter gjordes rundtur genom Helsingfors med Britta Krank som guide (56)
18.10	Höstutfärden gjordes till Borgå med lunch på Haiko gård (40)

Intressebevakning genom representantskap

Brita Pawli med Margita Granholm som ersättare representerade klubben i ESP:s styrelse. ESP:s årsmöte hölls den 17.2 på Församlingsgården. 
Övningarna i den finska boken ”Jumppaa aivojasi” har Märta Uggla översatt till svenskt språkbruk. Via stadens äldreråd har den svenska upplagan av övningsboken ”Hjärngympa” avgiftsfritt delats ut till klubbens medlemmar.
Hans Johansson representerade klubben i kundrådet vid Hagalund servicecentral. 

Motion i ESP:s regi

*Boccia
I serien deltog fyra lag från Hagalundklubben på våren och tre lag 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. Ledare var Erkki Pitkänen.
*Seniordans
Sex medlemmar från Hagalundklubben var med i seniordansarna, som leddes av Ulla Ek.

ESP:s frågesport

Frågesport hölls den 13.10 på Församlingsgården. Klubbens lag bestod av Vineta Björkstén, Anja-Bi Pulkkinen och Maj-Len Johansson.




Pensionärskören Furorna

Från Hagalundklubben deltog 11 medlemmar i kören. Körens dirigent var Sofia Lindroos. Kören höll julkonsert i Olars kyrka den 19.12. 

Gudstjänster, Esbo svenska församling

En del av klubbens medlemmar deltog i pensionärs gudstjänst i Esbo Domkyrka den 10.12.

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

Esbo, den 15.1.2018


Carita Jansson	Anne Soljaga		Soile Kupiainen
ordförande	ordförande		sekreterare

