
Finspångin Suomi-Seuran 50-vuotis historiikkia 
                       
1990 

Johtokunta 
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, varapuheenjohtaja Taisto Korhonen,  sihteeri Eila Tuohimaa,  
varsinaiset johtokunnan jäsenet Terttu Tapio,  Enni Anttila,  Tuula Mäkelä,  Kari Vihriälä,  
Tapani Helola ja Niilo Karhatsu sekä varajäsenet Pentti Koljonen,  Mauno Väyrynen,  Anneli 
Kukkola ja Eija Rautio.    
Johtokunnasta erosivat vuoden aikana Niilo Karhatsu 9.9. henkilökohtaisista syistä,   Kari 
Vihriälä 30.9. Suomeen muuton vuoksi ja Tapani Helola 1.11. henkilökohtaisista syistä. 
Taloudenhoitajana toimi edelleen Brita Söderlund.  
Tilintarkastajat Claus Kivivirta ja Ilkka Lankila sekä varalla Tauno Aro ja Per-Erik Dahlqvist. 
Jäseniä seurassa oli 334.     Päreet ilmestyivät neljä kertaa. 
Seura oli jäsenenä liitossa,  S-Ö piirissä sekä ABF:ssä ja Folkets Husin teatteriyhdistyksessä.     
Seuran konttoristina toimi Anja Kandelberg  
Pidettiin seuran kevät- ja syyskokoukset ja käytiin piirin vastaavissa kokouksissa.  
Liittokokouksessa oli kolme seuran edustajaa.     Seuran tekemät aloitteet liittokokoukselle 
eivät saaneet vastakaikua. 
Yhteistyönä muiden paikkakunnan suomalaisten yhdistysten kanssa järjestettiin kevätretki 
Torstorpaan,  itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Linnankappelissa ja kahvitilaisuus puheineen 
seuralla. 
Käytiin piirin 20-vuotisristeilyllä Turkuun ja juhliin Naantalissa,  annettiin lahjaksi kaksi 
kynttilänjälkaa.     Läänin muiden seurojen kanssa yhteistyötä huvitilaisuuksien 
järjestämisessä;  juhannustanssit Motalassa ja uudenvuoden tanssit Norrköpingissä,  voittoa 
yhteensä 7000kr.     Norrköpingiin järjestetty bussikuljetus meni myös pienellä voitolla. 
Talon vuokra nousi kuusi prosenttia ollen nyt melkein 16,000/vuosi 
Arpoja myytiin vuoden aikana 10,000kpl. 
Seuran 30-vuotisjuhla pidettiin pienimuotoisena ohjelmineen ja tansseineen.    Juhlaan saatiin 
avustusta Grängesin tehtailta 2,000 kr,  nuorisotoimintaan piiriltä 500kr ja kulttuuritoimintaan 
ABF:ltä 300kr sekä Folkets Hus:lta salin vuokra. 
Saunan pukuhuoneeseen laitettiin uudet lattiarallit  ja seinähyllyt kutomahuoneeseen. 
 

Huvitoimikunta.     Puheenjohtajana toimi Veikko Alaverronen, sihteerinä Tuula Mäkelä,  
muut jäsenet Terttu Tapio,  Pentti Koljonen,  Maija-Liisa Alaverronen,  Anneli Kukkola ja Asko 
Kukkola.     
Pidettiin neljät tanssit Folkets Hus:lla keväällä,  yksissä tansseissa solistina Kikki Elomaa.     
Osallistuttiin kulttuuripäiville Norrköpingissä.     Pidettiin kahdet tanssit syksyllä joista toinen oli 
samalla seuran 30-vuotisjuhla.     Pirtillä pidettiin rapujuhlat ja kansantanssikurssia 
sunnuntaisin.    Folkets Hus nosti vuokraa ja syystansseista lähtien jouduttiin ottamaan 
viralliset vahdit joista Folkets Hus maksoi toisen,  toinen vahti saatiin pitää  omasta takaa. 
 

Nuorisojaosto.      Puheenjohtajana Petri Tammelin,  sihteerinä Eila Tuohimaa,  muut 
jaostolaiset Mikko Pesonen,  Roger Sjögren,  Sami Vihriälä,  Urban Henriksson,  Staffan 
Ringqvist ja Mika Vähäkangas. 
Musiikkiryhmiä seuralla kaksi,  soittivat vuorottain ja joskus yhdessä.     Pelattiin sählyä 
Bergskalla.     30-vuotisjuhliin harjoitettiin lasten jumppaesitys,  harjoituksia oli kahdesti 
viikossa,  mukana kaksi tyttöä ja kuusi poikaa.     Vetäjänä Eila Tuohimaa.     Pidettiin 
lapsille joulujuhla Pirtillä ja siellä oli -mukavasti lapsia,  tahtoivat vain säikkyä joulupukkia,  
antimina jaettiin tavanomaiset lahjapussit. 
Jaostolaisia osallistui piirin nuorison yhteiskokoukseen Mamrella,  käytiin myös nuorisotreffeillä 
Motalassa ja Eskilstunassa.    Jaostolaisia kävi myös piirin kursseilla;  nuorisotoimintakurssi ja 



puheenjohtaja-,  sihteerikurssi.   
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtajana Niilo Karhatsu,  sihteerinä ja varapuheenjohtajana 
Tapani Helola,  muut jaostolaiset Anja Kuosmanen,  Jouko Huhta,  Usko Järvinen,  Liisa 
Kerola ja Elsa Lyhykäinen.    Vuoden  aikana pidettiin kurssia  Terveet elämäntavat.  
Käytiin ohjaajakurssilla Tukholmassa,  vierailtiin Eskilstunassa,  osllistuttiin parlamenttimatkaan 
laivalla,  mukana 103 eläkeläistä eri seuroista.      Käytiin piirin kokouksessa Katrineholmissa, 
Torshällan piirin kevättempauksessa oli mukana neljä jaostosta.    Harrastettiin voimistelua  ja  
 
runonlausuntaa,  oltiin mukana kakkuarpajaisissa Vibergalla.    30-vuotisjuhlassa Helena 
Lindberg esitti muutaman runon.     Matkat kisakeskukseen mukana 18 jaostolaista ja matka 
Visingsö:lle,  mukana myös muita jäseniä seuralta.     Osallistuttiin markkinoille ja 
joulumyyjäisiin seuralla.    Käytiin Tapio Rautavaaran konsertissa Norrköpingissä ja piirin 
eläkeläisten pikkujoulussa Mamrella Norrköpingissä. 
 

Naisjaosto.      Puheenjohtajana Terttu Tapio,  sihteerinä Kerttu Pohjan-tähti,  muut 
jaostolaiset Tuula Mäkelä,  Marja-Leena Pesonen,  Eila Tuohimaa,  Ritva Kinnunen,  Ritva 
Kortelainen,  Terttu Karttunen,  Eila Leinonen,  Leila Marttila,  Anja Oksa ja Riitta Nevalainen.     
Monenlaista toimintaa tänä vuonna.    Harrastettiin posliinin malausta,  pidettiin kutomakurssia 
ja kasvisruokakurssia.     Kurssin jälkeen laitettiin kasvisruokaa,  pääruokana maistuvaa 
broccolisoppaa ym. äitienpäivänä Risingen lähetyskodilla,  runsaasti osanottajia.     Vappuna 
pidettiin avoin juhla lapsille Pirtillä,  kahvia,  simaa,  munkkeja, leikkejä ja piirustusta sekä 
lopuksi pieni lahja lapsille.    Mukana 30 seuralaista.   
Suomalaisen seurakuntatyön 20-vuotisjuhlassa olimme tarjoilemassa.    Kansainväliseen iltaan 
Folkets Hus:lla syksyllä valmistettiin silakkalaatikkoa 100 hengelle tykötarpeineen. 
Käytiin kursseilla ja järjestettiin tavanomaiset kahvitukset seuran kokouksiin ja 
Itsenäisyyspäivälle Pirtillä.    Voimistelua kahdesti viikossa.    Pidettiin vaatteitten vaihtopäivä 
syksyllä,  matonkuteiden leikkaustalkoot,  siivoustalkoot,  värianalyysipäivä ja käytiin 
Maxibodenissa sovittamassa vaatteita,  liike oli auki vain meitä varten. 
Lasten pikkujouluun pullat ja lahjat.    Osallistuttiin markkinnoille ja järjestettiin joulumyyjäiset 
yhdessä muiden jaostojen kanssa,  kävijöitä yli sata.    Myytiin vuoden aikana käsityöarpoja,  
niitä myytiin myös jaostolaisten työpaikoilla.   
 

Urheilujaosto.     Puheenjohtaja Seija Koljonen,  sihteeri Eila Tuohimaa,  muut jäsenet John 
Sumell,  Veijo Hietala,  Seppo Rautio,  Väinö Kyllönen,  Ritva Kinnunen,  Taisto Korhonen ja 
Erkki Lehtola.  
Arpoja myytiin 2000 kappaletta,  osallistuttiin markkinoille sekä joulumyyjäisiin.    Yhden kerran 
pidettiin illanvietto,  paikalla vain viisi lipun ostanutta pitäjien lisäksi.    Yritettiin kunnon 
kohotus- päiviä,  ei vetänyt osallistujia.    Osallistuttiin liiton Ruotsiviestiin,  mukana 14 
juoksijaa,  heille lahjoitettiin paidat.      Mikkelijuoksua ei pidetty koska seuralla oli juhlavuosi 
joka vaati paljon työtä.    Jäsenille järjestettiin kilpailut asfalttikeilassa (mukana 23),  myös 
yleisöä mukavasti sekä keilailussa (mukana yli 20).     Seuran mestaruuskilpailu 
maastojuoksussa Lunddalenilla,  antiikkikeilailu juhannuksena,  lumen puutteen takia ei 
hiihtokilpailuja.      Korpenin keilailussa ykkösjoukkue kolmas ja kakkosjoukkue viides.    
Korpenin antiikkikeilailun cup-ottelussa voitettiin. 
Kaj Karttunen valittiin piirin parhaaksi poikaurheilijaksi.    
 

1991 
Johtokunta 
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  sihteeri Eila Tuohimaa,  varapuheenjohtaja Taisto 
Korhonen,  muut varsinaiset jäsenet Terttu Tapio,  Tuula Mäkelä,  Tauno Ruini,  Enni Anttila,  
Ritva Kortelainen ja Anneli Kukkola sekä varajäsenet Anja Kuosmanen,  Petri Tammelin,  Eija 



Rautio ja Mauno Väyrynen.   
Taloudenhoitajana toimi edelleen Brita Söderlund.    Tilintarkastajina olivat Ilkka Lankila ja 
Raimo Kuosmanen sekä varalla Claus Kivivirta ja Per-Erik Dahlqvist. 
Jäseniä oli 354,  uusia 69,  nuoria 148.     Seuran lehti Päreet ilmestyi neljä kertaa. 
Seura oli jäsenenä liitossa,  piirissä,  ABF:ssä ja Folkets Husin teatteriyhdistyksessä. 
Seuran työntekijänä oli Anja Kandelberg ja hänen sairaslomansa  aikana kolme kuukautta 
sairaskassan kautta Marjatta Kuru.    Marjatta Kuru oli myös vuoden lopulla muutaman viikon 
konttorissa.      Matti Lamminmäki oli liittovaltuuston jäsenenä. 
Pidettiin kevät-  ja syyskokous,  käytiin piirin kokoukset,  osallistuttiin ABF:n vuosikokoukseen 
sekä oltiin suomalaisseurojen yhteistyökokouksissa ja  tehtiin myös yhteistyötä läänin muiden 
suomalaisseurojen kanssa.  
Yhteistyönä paikkakunnalla pidettiin kevätretki,  äitienpäivä ja Itsenäisyyspäivän juhlat. 
Seuralla järjestettiin Suomen eduskuntavaalit.    Syksyllä pidettiin muiden siirtolaisyhdistysten 
kanssa yhteinen vaalikeskustelutilaisuus Folkets Husilla. 
Seuralla toimi viisi jaostoa,  johtokunta hoiti kulttuuriasiat. 
Vuokra nousi jälleen ollen nyt 5,000kr neljännesvuosittain.     Arpoja myytiin 7500 kpl jaostojen 
 
avustuksella.     Hankittu kirjoja Finnkirjan tuotannosta ja kirjastosta saatiin sieltä poistettuja 
kirjoja. 
Kalustohankintana flipperipeli nuorisolle,  kahvinkeitin toimistoon,  kaupanpäällisinä 
monitehokone.    
 

Urheilujaosto.     Puheenjohtaja Seija Koljonen,  varapuheenjohtaja  Seppo Rautio,  sihteeri 
John Sumell,  muut jaoston jäsenet Ritva Kinnunen,  Raija Lehtola,  Eila Tuohimaa,  Tuula 
Mäkelä,  Veikko Tuohimaa  ja Veijo Hietala.     
Jaoston nimeksi vaihdettiin  Kuntoilujaosto mikä paremmin vastasi jaoston toimintaa.    
Mikkelijuoksut jäi lopullisesti pois toiminnasta.     Vuosittaiseen yhteiseen perhepäivään 
Torstorpassa teki jaosto kysymykset veikkauskävelyyn sekä huolehti muut järjestelyt. 
Jäsenille pidettiin pilkkikilpailut keväällä,  keilailukilpailut ja antiikkikeilailu juhannuksena sekä 
asfalttikeilailu.     Korpenin sarjakeilailussa oli kaksi joukkuetta.     Varojen hankkimiseksi   
myytiin arpoja,  osallistuttiin markkinoille ja joulumyyjäisiin.   
 
Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Petri Tammelin,  sihteeri Jari Saukko,  varalla Sami Honka,  
muut jaoston jäsenet Mika Vähäkangas,  Mikko Pesonen,  Enna Lamminmäki ja Eila 
Tuohimaa.    
Kunnostettiin biljardipöytä.    Pirtillä pelattiin biljardia,  flipperiä ja pöytätennistä tiistaisin ja 
torstaisin.     Keväällä pelattiin sählyä Bergskalla ja Hårstorpin koululla,  syksyllä vain 
Bergskalla.     Pidettiin vappuna lapsille ongintaa Pirtillä. 
Käytiin Nuorisokumauksessa Motalassa ja osallistuttiin Pulmapalaveriin sekä käytiin 
järjestötietous- ja nuoriso-ohjaajakurssia.     Osallistuttiin myös piirin järjestämään kokoukseen 
seksistä ja huumeista.   Toiminta laimeni syksyllä Petri Tammelinin mentyä armeijaan 
Suomessa.   
 

Naisjaosto.     Puheenjohtaja Terttu Tapio,  varapuheenjohtaja Leila Marttila,  sihteeri Tuula 
Mäkelä,  muut jaoston jäsenet Ritva Kinnunen,  Ritva Kortelainen,  Marja-Leena Pesonen,  
Eila Tuohimaa,  Anja Oksa ja Laila Mursu.    
Pidettiin Opi syömään oikein-kurssia,  maksu 150kr johon sisältyi sauna ja jumppa kaksi kertaa 
viikossa,  vetäjinä Anja Oksa ja Ritva Kinnunen.    Kurssi päätettiin yhteiseen ruokailuun 
Pirtillä.     Jumppasauna maksu oli 100kr vuosi tai sauna 6kr/kerta,  vetäjänä toimi Ritva 
Kinnunen.      Käsitöissä oli käytössä kolmet kangaspuut joista yhdet saattoi lainata kotiin.     
Pidettiin Maxi-bodenissa naistenilta,  vaatteiden korjauskurssia veti Tuula Mäkelä,  vaatteiden 



vaihtopäivät ja illanviettoja.     Osallistuttiin  markkinoille ja joulumyyjäisiin.     Vappupäivänä 
tarjottiin Pirtillä simaa,  kahvia ja munkkeja.     Pidettiin käsityönäyttely ja pesuaine-esittely.    
Jaostolaiset tekivät bussimatkan Lyypekin joulumarkkinoille. 
Itsenäisyyspäivälle järjestettiin täytekakut ja kahvit sekä lasten pikkujouluun lahjapussit.   
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Tauno Ruini,  sihteeri Raija Tuohimaa,  
varapuheenjohtaja Niilo Karhatsu,  muut jaoston jäsenet Anja Kuosmanen,  Elvi Keto,  Arvo 
Patvikko,  Elsa Lyhykäinen,  Liisa Kerola ja Sylvi Kilpiö. 
Henkilövaihtoja jaostossa 29.1,  puheenjohtajaksi Niilo Karhatsu ja varapuheenjohtajaksi Elvi 
Keto,  vahvistettiin kevätkokouksessa 14.2.    
Käytiin puheenjohtaja/sihteeri kurssit laivalla mukana kolme,  Axevallan liikuntakurssilla mukana 
kolme ja Terveet elämän tavat Mamrella Norrköpingissä.   Tehtiin matkat Kuovilaan,  
Tallinnaan ja Kanarialle.     Kakkuarpajaisia Vibergalla neljä kertaa. 
Liittoon perustettiin erikseen eläkeläisten liitto eli RSE/ RuotsinSuomalaiset Eläkeläiset. 
Pidettiin Lunddalenin päiviä ruotsalaisten kanssa sekä jumppaa Pirtillä.     Osallistuttiin 
joulu-myyjäisiin ja pidettiin oma joulujuhla Pirtillä.     Tänä vuonna saatiin vielä kurssiavustuksia 
vapaa-ajan lautakunnalta.     ABF ilmoitti kurssitukien pienenevän ensi kaudella.    
Toukokuussa puuttui seuran johtokunta tapaan kurssiavustusten maksamisesta vain määrätyille 
ihmisille,  johtokunnan kanta;  avustusta maksetaan kaikille jaoston jäsenille ja yhteensä 500 
kr/vuosi koskien kunnalta tulleita avustuksia.    ABF:n kurssiavustukset jaosto saa käyttää 
kuten haluaa.     Seuran taloudenhoitaja tiedotti kunnan vähentäneen kaikkia avustuksia ja 
toivoi johtokunnan puolesta myös eläkeläisjaoston osallistuvan vuokra- ja sähkökulujen 
maksuun.    
 

Huvitoimikunta.      Puheenjohtaja Veikko Alaverronen,  varapuheenjohtaja Asko Kukkola, 
sihteeri Tuula Mäkelä,  muut jaoston jäsenet Maija-Liisa Alaverronen,  Anneli Kukkola ja Terttu 
Tapio.   Keväällä pidettiin neljät tanssit,  syksyllä kahdet ja lisäksi järjestettiin kansainvälisen 
illan  
 
tanssiosuus.     Pirtillä rapujuhlat elokuussa ja pikkujoulut.    Uutena vuonna neljän seuran 
yhteistanssit Finspångin Folkets Husilla. 
 

1992 
Johtokunta 
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeri Eila Tuohimaa,  
muut johtokunnan varsinaiset jäsenet Anja Kuosmanen,  Tuula Mäkelä,  Tauno Ruini,  Enni 
Anttila,  Ritva Kortelainen ja Marjatta Kuru,   varajäsenet Petri Tammelin,  Eija Rautio ja 
Anneli Kukkola.  
Taisto Korhonen, jonka syyskokous valitsi varsinaiseksi jäseneksi johtokuntaan,  erosi 
johtokunnasta 15.12.1991 ennen kuin uusi johtokunta ehti aloittaa toimintansa. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Raimo Kuosmanen varalla 
Per-Erik Dahlqvist ja Claus Kivivirta. 
Matti Lamminmäki oli liittovaltuuston jäsenenä ja Ritva Kinnuen liiton urheilujaostossa. 
Seuran pitkäaikainen työntekijä Anja Kandelberg joutui sairaskirjoille maaliskuun alussa ja 
sairaseläkkeelle lokakuun alusta.     Viime vuonna sairaslomittajana ollut Marjatta Kuru jatkoi 
vuoden alusta maaliskuun loppuun.    Marjatta Kuru palkattiin AMS:n kautta sairaslomittajaksi 
15.4. lähtien ja siirtyi AMV:n palkka-avustuksen alaiseksi lokakuun alusta.   
Seuralle saatiin nuorisotyöläinen Pernilla Dahlén syyskuussa kuuden kuukauden ajalle. 
Pidettiin kevät- ja syyskokoukset sekä käytiin piirin vastaavat kokoukset.    Käytiin ABF:n kevät- 
ja syyskokoukset sekä oltiin mukana paikkakunnan suomalaisseurojen yhteiskokouksissa neljä 
kertaa.     Toimittu yhteistyössä muiden läänin seurojen kanssa. 



ABF:n järjestämään rasismin vastaiseeen mielenosoitukseen osallistuttiin julkilausumalla,  
sihteeri esitti lausuman mielenosoituksen aikana kunnantalon ulkopuolella. 
Yhteistyönä pidettiin kevätretki,  äitienpäivä ja Suomen Itsenäisyyspäivän 75 vuoden juhla 
seurakuntakodilla. 
Seura osallistui liiton Nuori 2000-kampanjaan ottamalla myyntiin Nuori 200 arpoja 300 kpl. 
Seuran lehti Päreet ilmestyivät vain kaksi kertaa,  alku- ja loppuvuodesta.    Monituskone meni 
ensimmäistä numeroa tehdessä rikki ja varaosia ei enää ollut saatavissa.    Syksyllä saatiin 
hankittua liikuntaviikon käytössä ollut suuri kopiointikone jolla painettiin syksyn Päreet,  
moninverroin kalliimpana kuin monistuskokeella.    Loppuvuodesta saatiin vanha monistuskone 
lahjoituksena.     Ilmakiväärit varastettiin kesän aikana kellaritiloista. 
Vuokran suuruudesta oltiin epävarmoja koko vuoden ajan,  kunnan taholta annettiin rauhoittavia 
tietoja mutta mitään päätöksiä ei tehty.    Rakennuslautakunta lähetti laskuja koko 
vuokrasummasta,  noin 109,000 kr.    Vasta marraskuussa saimme neuvottelujen kautta 
selvitettyä vuokran nousevan 15,600 kruunua vuodessa ja vuonna 1993 ja 1994 vielä saman 
verran molempina vuosina. 
 

Kuntoilujaosto.      Puheenjohtaja John Sumell,  sihteeri Seppo Rautio,  varapuheenjohtaja 
Seija Koljonen,  muut jäsenet Tuula Mäkelä,  Eila Tuohimaa,  Ritva Kinnunen ja Veikko 
Tuohimaa.    
Myytiin arpoja,  osallistuttiin markkinoille ja joulumyyjäisiin.     Jäsenille järjestettiin kilpailut 
keilailussa,  asfalttikeilailussa,  molemmissa yli 20 osallistujaa.     Korpenin keilailussa oli 
kaksi joukkuetta,  saatiin toinen ja kolmas sija sekä yksi joukkue asfalttikeilailussa. 
Osallistuttiin liiton liikuntaviikkoon Norrköpingissä.    Keilailussa miesten ja tyttöjen kilpailuissa 
saatiin ensimmäiset sijat.    Myös shakissa ja voimanostossa ensimmäiset sijat.    Naisten 
juoksun kuntosarjassa saatiin toinen ja kolmas sija.     Seuralta oli myös useita henkilöitä 
töissä viikon aikana. 
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Petri Tammelin,  sihteeri Jari Saukko,  muut jäsenet Sami 
Honka,  Jouni Ruotsalainen ja Eila Tuohimaa. 
Seuran kautta olimme mukana nuori-2000 projektissa.    Liikuntaviikon leirillä Norrköpingissä 
oli mukana seitsemän lasta.     Pidettiin päiväkerhoa kerran viikossa pienimmille lapsille 
syksyllä,  vetäjänä Pernilla Dahlén ja Marjatta Kuru,  mukana enimmillään kahdeksan lasta.    
Pidettiin Naisjaoston kanssa lasten pikkujoulu jonne ilmestyi kaksi pukkia yllättäen. 
Käytiin piirin ja eri seurojen nuorisotreffeissä,  osallistuttiin Nuorisokumaukseen ja 
nuoriso-parlamenttiin Göteborgissa,  matka sinne yhdessä Norrköpingin nuorten kanssa. 
Varoja hankittiin markkina-  ja joulumyyjäisissä ja arpoja myymällä. 
Jaoston jäseniä kävi erilaisilla kursseilla. 
 
 

Naisjaosto.      Puheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeriTuula Mäkelä,  muut Leila Marttila,  
Marjatta Kuru,  Ritva Kinnunen,  Marja-Leena Pesonen,  Annikki Väyrynen,  Ritva 
Kortelainen,  Laila Mursu,  Anja Oksa,  Brita Söderlund ja Eila Tuohimaa. 
Anja Kandelberg ja Marjatta Kuru lahjoittivat arpajaisiin hienoja käsitöitä.     Kutomatoimintaa 
jatkettiin ja yritettiin vaatteidenkorjauskurssia.     Pidettiin vihreän ruoanlaittoviikko  kahden 
viikon ajan arkipäivisin,  vetäjänä Terttu Tapio ja apuna Marjatta Kuru ja Tuula  Mäkelä.    
Ruokailussa kävi viitisenkymmentä henkilöä päivittäin.    Tehtiin vierailu Maxibodeniin,  sieltä 
annettiin vaatteita myytäväksi vaihtopäiville.     Pidettiin kursseja ja järjestettiin kahvitukset 
kokouksiin.    Pidettiin vappuna avoimet ovet,  myytävänä simaa,  kahvia ja munkit.    
Pidettiin alusasujen ja uimapukujen ompelukurssi,  kursilla ammattivetäjä Aune Heimonen.  
Markkinoitten aikana pidettiin kahvilaa yläkerrassa.     Järjestettiin illanviettoja ja kirpputori 
joulumyyjäisissä,  tuloista seuralle 10 prosenttia.    Pidettiin naisten ilta pienine syömisineen. 
Syksyllä oli kolmen päivän kurssi homeopaatti aiheesta,  sinne laitettiin kasvisruoka.  



Itsenäisyyspäivän juhlaan tehtiin kymmenen täytekakkua.     Vuoden aikana pidettiin kahdet 
käsityöarpajaiset ja myytiin muita arpoja.    
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Elvi Keto,  sihteeri Raija Tuohimaa,  muut johtoryhmän 
jäsenet Irja Dahlqvist,  Anja Kuosmanen,  Sylvi Kilpiö,  Erkki Blyborg,  Helena Heinonen,  
Usko Järvinen ja Pentti Seppänen. 
Pidettiin Vibergalla kakkuarpajaisia.    Osallistuttiin pakolliseen kurssiohjaajien kurssiin ABF:llä.  
Käytiin tutustamassa paikalliseen alumiinivalimoon ympäristökurssin yhteydessä.    Tehtiin 
retkiä Torstorpaan.    Osallistuttiin kirkon pitämään suomenkieliseen Ystävän 
palvelu-toimintaan.    Olimme mukana kirkon tutustumismatkassa Leonardsbergiin.     Saatiin 
tietää ABF:n antavan tukea vain pohjoismaihin suuntautuviin kurssimatkoihin.    
Tutustumismatka Olofströmin suomalaisten vanhusten taloon.    Ei saatu avustusta ABF:ltä 
terveysmatkaan.    Pidettiin tuohikurssia ja korinmaalauskurssia sekä Östergötlandkurssia.    
Tehtiin terveysmatkat Kuovilaan ja Tranåsiin ja osallistuttiin eläkeläisparlamenttiin laivalla.     
Harrastettiin kokoontumisissa voimistelua.    Jaosto liittyi tänä vuonna perustettuun RSE S-Ö 
piiriin mikä kuuluu RSKL:n alaiseen RSE:n eli Ruotsin Suomalaisten Eläkeläisten liittoon. 
S-Ö piirin eläkeläisten joulujuhla pidettiin Fallan Folketshusilla. 
 

Huvitoimikunta.     Tämän vuoden jaoston pöytäkirjoja ei löydy arkistosta joten henkilötietoja 
ei ole,  luultavasti puheenjohtajana toimi Veikko Alaverronen.    Toiminnat poimittu 
vuosikertomuk- sesta  joka hyväksyttiin kevätkokouksessa 1993 sekä johtokunnan pöytäkirjojen 
raportoinneista.   
Pidettiin läänin muiden seurojen kanssa uuden vuoden tanssit Finspångin Folkets Husilla.   
Omia tansseja oli kevään ja syksyn aikana kuudet Folkets Husilla,  marraskuun tansseissa 
pidettiin valssikilpailu mukana kuusi paria.     Pikkujoulu pidettiin Pirtillä. 
 

1993 
Johtokunta     
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeri Eila Tuohimaa,  
muut varsinaiset jäsenet Tuula Mäkelä,  Anja Kuosmanen,  Heikki Marttila,  Tauno Ruini,  
Ritva Kortelainen ja Enni Anttila,  varajäsenet Marjatta Kuru,  Petri Tammelin,  Vilho 
Romppanen ja Taisto Rilla (erosi 28.3.) 
Taloudenhoitajana edelleen Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Raimo 
Kuosmanen,  varalla Per-Erik Dahlqvist ja Claus Kivivirta. 
Seuran lehti Päreet  ei ilmestynyt tänä vuonna, ennen syyskokousta jaettiin seuran 
jäsen-talouksiin yhteiskirje. 
Vuoden aikana pidettiin kevät- ja syyskokous,  käytiin piirin kokouksissa,  liittokokouksessa oli 
seuralta kolme edustajaa.     Käyty ABF:n jäsenkokouksissa ja suomalaisseurojen 
yhteiskokouksissa.     Yhteistyönä paikkakunnan muiden suomalaisseurojen kanssa pidettiin 
kevätretki,  äitienpäivä ja Itsenäisyyspäivän juhlat. 
Kevätkokous laittoi piirihallitukselle kirjeen,  jossa huomautettiin piirin poikenneen säännöistä 
järjestäytymiskokouksessaan valitsemalla piirin puheenjohtajaksi piirihallituksen varajäsenen.    
Kehoitus virheellisen päätöksen muuttamiseen. 
Liiton jäsenhankintakilpailussa saatiin toinen sija ja diploomi. 
Johtokunta hoiti kulttuuriasiat ja lasten joulujuhlan minne otettiin esiintyjäryhmä.  
Seuran työntekijänä oli Marjatta Kuru.    Edellisvuodelta jatkoi nuorisotyöläinen Pernilla Dahlén  
 
toukokuun loppuun.     Seuralla oli myös ALU-työläisiä;  keväällä Tuula Mäkelä kuukauden 
ajan ja lokakuusta lähtien Anna-Maija Honka ja Marja-Leena Pesonen. 
He siivosivat seuran arkistoa ja varastoja,  tekivät maalaustöitä ja muuta tarpeellista. 
Korotettu vuokra aiheutti vaikeuksia koko vuoden.   Jo keväällä huomattiin ettei seuralla ole 



mahdollisuuksia maksaa tämän vuoden korotuksia.    Kunnan kanssa neuvoteltiin ja 
huomautettiin neliövuokran olevan korkein muihin yhteisöihin verrattuna.     Eritoten 
kellaritilojen vuokra saman suuruinen kuin yläkerran vaikka suurin osa tiloista oli ikkunattomia 
varastotiloja.     Ehdotettiin molemmilta osapuolilta mahdollisuutta salin vuokrausta yhdessä 
jonkun muun yhdistyksen kanssa.     Vuokrakumppaniksi tuli lokakuulta Lotcen joka muutti 
ylimpään kerrokseen Vernandin tilalle.    Lotcen käyttäisi salia päivisin ja seura iltaisin ja 
viikonloppuisin.    Lotcen käytti tiloja päivisin työttömien harrastetiloina.    Voimisteluillat 
keskiviikkona ja sunnuntaina sekä nuorison tiistai-illat ilmoitettiin vakiotoimintana. 
Eläkeläisille saatiin neuvoteltua tiistai ja torstai toimintapäiviksi kello 11 ja 15 välilllä.    Seuran 
vuokraosuus salista 20%.    Alakerran neliövuokraan saatiin alennusta,  vuosivuokra 34,900 
kruuunua.     Salin vuokrasta ei vielä vuoden loppuun saatu vahvistusta.    Alakerrasta 
maksettiin viimeinen neljännes uuden vuokran mukaan. 
Varojen saamiseen tuli pelastus;   Korpenin järjestön päästessä mukaan Bingolottojen myyntiin 
otettiin heidän kauttaan näitä arpoja myyntiin viikko 9 lähtien.    Ensin 50 kpl/viikko, välillä 
myytiin jopa 125 ja loppukeväästä 100 kpl.     Syksyllä aloitettiin 100 kpl ja jatkettiin vuoden 
loppuun 125 kpl viikottain.    Otettiiin myös kahdella arvalla osaa läänin seurojen väliseen 
bingolottokilpailuun viikottain. 
Vuoden 1992 lasten joulujuhlasta yli jääneet lahjapussit lahjoitettiin Latvian pääkaupungin Riikan 
lastensairaalaan,  pussit toimitti perille Elli Trogen. 
Seuran tiloissa pidettiin ABF:n kautta Baltian kurssit,  kurssilaiset järjestivät seuran tiloissa 
päivällisen eestiläiselle keilailuryhmälle.    Kakku arpajaisia Vibergalla. 
Vilho Romppanen ja Taisto Rilla korjasivat yläkerran pöydät. 
 

Kuntoilujaosto.      Puheenjohtaja Seppo Rautio,  varapuheenjohtaja John Sumell,  sihteeri 
Eila Tuohimaa,  muut  Tuula Mäkelä,  Veikko Tuohimaa,  Heikki Marttila ja Ritva Kinnunen.    
Pidettiin jäsenille keilailukilpailu,  osallistujia 25 ja yleisöä jonkin verran.    Antiikkikeilailu taas 
juhannussunnuntaina.    Korpenissa oli mukana kaksi joukkuetta keilailussa keväällä ja syksyllä 
kolme sekä asfalttikeilailussa keväällä yksi joukkue,  syksyllä ei saatu joukkuetta,  osa 
pelaajista siirtyi lisenssipelaajiksi. 
Osallistuttiin Vilnasta,  Liettuasta alkaneeseen Itämeren viestiin Linköpingin ja Norsholman 
välillä,  mukana kuusi juoksijaa,  lisäksi osallistuttiin yhdessä Skärblackan kanssa parin 
kilometrin matkaan Norrköpingissä vaihtopaikalle Himmelstalundiin. 
Varoja hankittiin arpoja myymällä ja osallistumalla myyjäisiin. 
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Petri Tammelin,  varapuheenjohtaja Jari Saukko,  sihteeri 
Jouni Ruotsalainen,  muut Sami Honka,  Pernilla Dahlén,  Andreas Carlsson ja Cristian 
Andersson-Fredlund.      Kokousvirkailijat vaihdettiin jokaiseen kokoukseen.   
Pelattiin  biljardia ja muita pelejä tiistaisin,  käytiin kursseilla ja treffeillä.    Vapun aikana 
tehdyllä matkalla mukana neljä nuorta.    Piirin nuorisojaostoon seuralta edustaja.    Saatiin 
oma lukollinen kaappi missä säilytettiin limsat ja jaoston muut tarvikkeet.     
Lapsille pidettiin kerhoa jossa harjoiteltiin näytelmä äitienpäivälle,  vetäjinä Pernilla Dahlén, 
Marjatta Kuru ja Eila Tuohimaa.    Kulissien teossa myös Vesa Tuohimaa mukana.    Kerho 
päättyi 25.5.    Kerholaiset rakensivat mm. liikennekaupungin jonka puitteissa myös kaksi 
radiohaastattelua.     Kaikenlaista muuta askartelua ja leikkejä.    Suurimman työn aiheutti 
äitienpäiville tehty näytelmä johon kulissit ja osa vaatteista tehtiin itse.    Päiväkerhoa jouduttiin 
pidentämään kolme viikkoa yli lasten pyynnöstä,   päättäjäiset pidettiin linnan puistossa pulla ja 
mehu antimineen.    Syksyllä ei saatu toimintaa käyntiin vetäjäpulan takia.    Naisjaoston 
järjestämään lasten joulujuhlaan osallistui yli 20 lasta ja yhtä paljon vanhempia. 
 

Naisjaosto.      Puheenjohtaja Terttu Tapio,  varapuheenjohtaja Tuula Mäkelä,  sihteeri Ritva 
Kortelainen,  muut Anja Oksa,  Marjatta Kuru,  Laila Mursu,  Ritva Kinnunen,  Eila Tuohimaa,  
Leila Marttila,  Brita Söderlund ja Marja-Leena Pesonen.   



Pidettiin vaatteiden vaihtoilta ja lopuksi maittavaa lohilaatikkoa jonka oli valmistanut Johnny 
Lindholm.     Pidettiin illanviettoja ja naistenilta pikkusyömisineen.    Harrastettiin kutomista,  
 
pidettiin alusasujatkokurssi ja pidettiin myös muuta ompelukurssia.    Pidettiin taas yksi 
vihreäruokaviikko  vetäjinä Terttu Tapio,  Tuula Mäkelä ja Marjatta Kuru.  
Vietimme kansainvälisen naisten päivän  Pirtillä,  mukana 30,  myös uusia uskaltautui 
mukaan.    Äitienpäivä pidettiin seurakuntakodilla,  siellä oli seuran päiväkerhon lasten 
esityksiä.    Tuula  
Mäkelä valmisti paperiset äitienpäiväkukat.    Osallistuttiin taas markkinoihin ja pidettiin 
kahvilaa,  lihasoppaakin myytävänä.     Leivottiin Vibergan arpajaisiin ja järjestettiin kahdet 
tavara-  ja käsityöarpajaiset.     Isänpäivä ja syyskokous samalla kertaa,  jaosto huolehti 
kahvituksen.     Lasten joulujuhlassa Pirtillä oli esiintymässä Radio Kaukoranta ja avustajina 
järjestämässä Alu-työläiset Anna-Maija Honka ja Marja-Leena Pesonen.    Pidettiin 
joulumyyjäiset jossa myytävänä myös riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa ensimmäisen kerran.     
Ostettiin naisjaostolle pakastearkku.    
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Erkki Blyborg,  sihteeri Raija Tuohimaa,  muut Marjatta 
Kuru,  Anja Kuosmanen,  Irja Dahlqvist,  Irma Karhatsu ja Arvo Patvikko.   
Myytiin arpoja Vibergassa,  leivonnaisten teossa myös Naisjaosto mukana.    Rauha 
Seppänen piti lasten askartelukerhoa.     Pidettiin kokouksien yhteydessä 
kokoustekniikkakurssia.    Osallistuttiin kevättempaukseen Eskilstunassa ja  
Eläkeläisparlamenttiin laivalla,  siellä oli mukana 300 eri seuroista,  aiheena eläkkeet ja 
kaksoisverotus.     Tranåsin matkalla mukana 15,  tehtiin matka myös Hälleforsiin sekä 
terveysmatka Kuovilaan.     Seuralla pidettiin jumppaa ja muita kursseja.     Osallituttiin 
kansainväliseen päivään Torstorpassa ja Ystävän-palvelukurssiin laivalla.    Piirin  joulujuhla 
Eskilstunassa.     Pidettiin arpajaisia ja osallistuttiin joulumyyjäisiin seuralla. 
 

Huvitoimikunta.       Puheenjohtaja Veikko Alaverronen.   Pöytäkirjoja ei arkistossa,  tiedot 
toimintakertomuksesta ja jaoston raporteista johtokunnan pöytäkirjoissa.   Järjestettiin 
ruotsinsuomalaisten karaokeosakilpalu yksissä tansseissa.     Kilpailun voittaja täällä voitti 
myös loppukilpailussa Tukholmassa.    Järjestettiin myös tangokilpailu toisissa tansseissa,  
voittajapari pääsee 1994 kesällä kilpailemaan sadan muun parin kanssa Seinäjoen 
tango-markkinoille.     Pirtillä naisjaoston kanssa yksi illanvietto mukana paljon.     Jaosto 
yksinään järjesti Pirtillä rapujuhlat ja joulujuhlat,  joulujuhlassa perinteisesti puuroa ja lahjoja ja 
saatiin myös hanuristeja soittamaan.  
 

1994  
Johtokunta. 
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Heikki Marttila,  sihteeri Eila Tuohimaa,  
muut varsinaiset jäsenet Tuula Mäkelä,  Anja Kuosmanen,  Tauno Ruini,  Vilho Romppanen,  
Tapani Heinonen ja Petri Tammelin.   Johtokunnan varajäsenet Arja Vuorenmaa,  Marjatta 
Kuru,  Terttu Tapio ja Enni Anttila. 
Taloudenhoitajana  Brita Söderlund.    Tilintarkastajina Raimo Kuosmanen ja Ilkka Lankila 
sekä varalla Per-Erik Dahlqvist ja Claus Kivivirta.      Seuran työntekijänä oli Marjatta Kuru.    
Jäseniä seurassa oli vuoden lopulla 246, vähennystä edelliseen vuoteen 42,  uusia jäseniä 17 
eli 59 entistä jäsentä jätti maksamatta.    Viisi seuran jäsentä ei halunnut olla mukana piirissä 
eikä liitossa. 
Päreet ilmestyivät kerran keväällä ja syksyllä lähetettiin yhteiskirje seuran jäsentalouksiin. 
Seuralla toimi neljä  jaostoa,  kulttuuriasiat hoiti  johtokunta. 
Seuralla jatkoivat ALU-työläisinä Anna-Maija Honka helmikuun loppuun ja Marja-Leena Pesonen 
huhtikuun loppuun.   He järjestivät seuran arkiston ja muutenkin siistivät paikkoja. 



 Pidetty kevät ja syyskokoukset sekä käyty piirin ja ABF:n vastaavat.  
Suomalaisseurojen yhteiskokouksia ei pidetty,  kuitenkin järjestettiin yhteistyönä äitienpäivät 
vanhalla seurakuntakodilla,   kustannettiin seuralta ruusut entiseen tapaan.    Pidettiin 
Itsenäisyyspäivänjuhla uudella seurakuntakodilla Mariagårdenilla,  siellä seuran naiset avustivat 
tarjoilussa. 
Lasten pikkujoulu siirrettiin seuraavan vuoden alkuun. 
Yhteistyö Lotcenin kanssa keskikerroksessa sujui lähes kitkattomasti ainoastaan alkuvuodesta 
oli eläkeläisjaostolla vaikeuksia.    Lotcenin puolesta kunnostettiin salin lattia. 
Bingolottoja myytiin 150 kpl keväällä ja 115 kpl syksyllä viikottain,  bingolottojen vuoksi 
jouduttiin syksyllä liittymään Yleisurheilu-liittoon koska Korpenia ei enää hyväksytty järjestäjän 
puolesta. 
Syntymäpäiväadresseja on lähetty 50-vuotiaille seuran jäsenille ja onnittelut laitettu Tukholman 
Suomiseuran 100-vuotisjuhlille ja kahdelle S-Ö piirin seuralle niiden täyttäessä tasavuosia.  
 
Toimistoon hankittiin uusi kahvinkeitin,  yläkerran stereot kunnostettiin ja vedettiin uudet piuhat 
kovaäänisiin.    Saunan pesuhuone peruskorjattiin ennen joulua,  seinät kaakeloitiin ja 
lattioihin uudet maalit.     Kunta saneerasi entiset maalit ja tapetit pois ja kuivatti saunaa jonkun 
viikon.   
Sauna oli kiinni viisi viikkoa. 
Vuoden lopulla osa eläkeläisistä perusti uuden seuran,  sinne siirtyi osa jaoston johtokuntaa 
puheenjohtajineen.   
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Petri Tammelin,  varapuheenjohtaja Sami Honka,  sihteeri 
Jari Saukko,  muut jäsenet Jouni Ruotsalainen,  Jouni Kyllönen,  Andreas Carlsson ja Eila 
Tuohimaa johtokunnasta.     Kokousvirkailijoita vaihdetttiin kokouksissa.    Toimintana tiistain 
peli-illat Pirtillä kevään aikana,  pidettiin narikkaa Folkan tansseissa.     Pelattiin sählyä 
koulujen jumppasaleissa.     Lasten askartelua ei saatu käyntiin,  syynä ohjaajapula. 
S-Ö Nuoret piirin puheenjohtajana oli Petri Tammelin ja jäsenenä siinä Jari Saukko sekä varalla 
Jouni Ruotsalainen. 
 

Naisjaosto.     Puheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeri Marja-Leena Pesonen,  
varapuheenjohtaja Tuula Mäkelä,  muut jäsenet Brita Söderlund,  Marjatta Kuru,  Laila Mursu,  
Anja Oksa,  Eila Tuohimaa ja Ritva Kinnunen. 
Jumppa- ja saunamaksu 50 kruunua vuosi,  keväällä jumpattiin kahdesti viikossa ja syksyllä 
vain silloin tällöin.     Osa naisista kävi muualla jumpassa ja tulivat vain saunaan jälkeenpäin. 
Pidettiin yksi illanvietto ja naistenilta syömisineen.     Pidettiin   matonkudeleikkuut keväällä, 
päätteeksi pizzan puolikkaat.     Mattopuissa vain yhdet loimet vuoden aikana,  osa 
arpajais-voitoista kudottiin muualla.      Vibergan arpajaisiin osallistuttiin leipomalla voittoja.    
Pidettiin Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. Pirtillä,  mukana 35 osallistujaa,  luennoitsija esitteli 
intialaista vaate- ja tapakulttuuria.     Pidettiin keväällä taas vihreä viikko,  kävijöitä 199,  
bruttotulot tästä 5999 kruunua.     Pidettiin vappuna kahvila auki,  olimme mukana markkinoilla 
ja pidettiin kahvilaa keskikerroksessa,  myynnissä jauhelihasoppaa ja kahvia.     Pidettiin 
tilkkutyökurssia ABF:n kautta,  vetäjänä Aune Heimonen.    Itsenäisyyspäivän juhlat 
Mariagårdenilla yhdessä seura-kunnan kanssa.    Järjestettiin vuoden aikana kahdet 
tavara-arpajaiset joihin valmistettiin voitot ja osa saatiin lahjoituksena.    Pidettiin 
joulumyyjäiset.  
 

Eläkeläisjaosto.       Puheenjohtaja Erkki Blyborg,  sihteeri Raija Tuohimaa,  
varapuheenjohtaja Irja Dahlqvist,  muut jäsenet Anja Kuosmanen,  Arvo Patvikko,  Helena 
Heinonen ja Irma Karhatsu.  
Eläkeläisparlamentissa kävi kaksi edustajaa. 
Helena Kivisaari ja Veikko Vuori tulivat apuna neuvottelemaan kunnan sosiaalijohtajan kanssa 



heidän velvollisuuksistaan tukea eläkeläistoimintaa myös huoneistolla.  
Käytiin Motalassa terveyskurssilla,  jossa mm.  verenpaine mitattiin halukkailta.    Luettiin 
keväällä Smålannista ABF:n kurssina,  kurssin yhteydessä matka Smålantiin,  tehtiin myös 
retki Göta Kanalille.     Syksyllä luettiin Ahvenanmaasta.     Vedettiin myös Baltian ja Prima 
Liv kurssia ABF:n kautta.    Pidettiin Vibergalla neljät kakkuarpajaiset,  osallistuttiin 
markkinoille ja joulumyyjäisiin.     Kunnan eläkeläisneuvostoon seuralta edustaja.     Käytiin 
kursseja ja tehtiin matka Öölantiin.      
Ilmoitettiin 18.12. seuran johtokunnalle suurimman osan Eläkeläisjaoston johtokuntaa eroavan ja 
heidän perustaneen 14.12.  uuden eläkeläisseuran paikkakunnalle.     Varoja vuoden lopussa 
jaostolla oli 8,550 kruunua.    Joulujuhlaa ei pidetty vaan käytiin yhdessä syömässä 
Värdshusilla ja käytettiin jaoston loput varat tähän,  jäljelle jäi 215:15 kruunua käytettäväksi 
seuran jaostolle. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Veikko Alaverronen,  varapuheenjohtaja Heikki Marttila,  
sihteeri Eila Tuohimaa,  muut jäsenet Seppo Rautio,  Maija-Liisa Alaverronen,  Terttu Tapio,  
Arja Vuorenmaa,  Tuula Mäkelä ja Annikki Väyrynen.     Vuoden alussa yhdistettiin 
Huvitoimikunta ja Kuntoilujaosto ja nimeksi tuli Virkistysjaosto.    Pidettiin kolmet tanssit 
keväällä,  ensimmäiseen myytiin vain 30 lippua ja toiseen 44 lippua, kolmannet syksyn tanssit 
peruttiin,  todettiin ettei kannata järjestää kun menevät tappiolla.  Tansseissa oli seuran 
puolesta yksi vahti. 
Uudenvuoden tanssit Pirtillä ja syksyllä yhdet joissa teemana 60-luku. 
Pikkujoulut Pirtillä;  glögiä puuroa,  soppaa ja kahvia koko illan,  musiikista huolehti hanuristi ja 
viulusti.     Liikuntapuolella antiikkikeila juhannuksena,  parikymmentä mukana. 
Liiton keilailumestaruuskilpailussa seuralta seitsemän,  parhaat sijoitukset miesten ja naisten 
sarjassa kolmannet sijat. 
 
 

1995 
Johtokunta 
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Heikki Marttila,  sihteeri EilaTuohi-maa,  
muut varsinaiset jäsenet Tuula Mäkelä,  Enni Anttila,  Vilho Romppanen,  Tapani Helola,  
Petri Tammelin ja Anja Kuosmanen,  varajäsenet Arja Vuorenmaa,  Marjatta Kuru,  Tauno 
Ruini ja Terttu Tapio.     Anja Kuosmanen siirtyi jo 14.12.1994 toiseen seuraan,  ja erosi 
johtokunnan pyynnöstä 10.2.1995,  hänen tilalleen siirtyi Arja Vuorenmaa  varsinaiseksi 
jäseneksi loppuvuodeksi. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund,  tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Raimo Kuosmanen sekä 
varalla Per-Erik Dahlqvist ja Jorma Liimatainen.    
Seuran toimistotyöntekijänä oli Marjatta Kuru. 
Jäseniä seuralla oli 201,  vähennystä edellisvuoteen 45 joista 19 eläkeläistä siirtyi uuteen 
seuraan.    Seuran vanhin jäsen oli 87 vuotta. 
Päreet ? 
Seura oli jäsenenä liitossa,  S-Ö piirissä,  ABF:ssä,  Korpenissa ja Ruotsin Yleisurheiluliitossa 
josta erottiin vuoden lopulla koska toimintaa ei saatu käyntiin,  toisena syynä Bingo-lotto 
järjestäjän hyväksyttyä myös RSKL:n myyntijäseneksi.     Pidetty omat kevät-  ja 
syyskokoukset,  käyty piirin vastaavissa joista syyskokous pidettiin seuran tiloissa.   
Syyskokouksen avauksessa esiintyi Mirjam Lamminmäki. 
Kevätkokouksessa käsiteltiin S-Ö piirin syyskokouksessa valitun hallitukseen Erkki Blyborg ja 
edelliskaudelta jatkamaan hallituksessa Anja Kuosmanen.     Molemmat merkitty ehdokkaiksi 
Finspångin Suomi-Seuran Eläkeläisjaostosta vaikka eivät enää ole jäseniä seurassa vaan 
kuuluvat uuteen eläkeläisseuraan Aura.     Tämä seura oli ilmoitettu RSKL:ään ja RSE:hen, 
mutta seuraa ei ollut hyväksytty vielä kumpaankaan koska liittohallitus kokoontui vasta 



huhtikuussa.    Jarno Pitkäseltä kysyttyä hän vastasi ettei ole suositeltavaa pitää 
piirihallituksessa henkilöitä joiden ei voi katsoa edustavan seuraa joka kuuluu liittoon.     
Tämän vuoksi esitettiin piirin kevätkokouk-selle - että kyseiset henkilöt erotetaan sekä - että piiri 
valitsee hallitukseen yhdeksi vuodeksi seuramme esittämän henkilön. 
Syyskokous teki kaksi esitystä liittokokoukselle,  jäsenmaksut;  päättämään jäsenmaksut 
seurakohtaiseksi,  maksettava summa porrastettuna jäsenmäärän mukaan.    Käytiin 
kahdessa yhteiskokouksessa.     Yhteistyönä järjestettiin äitienpäivät Mariagårdenilla,  seuran 
puolesta jaettiin ruusukortit sekä Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Mariagårdenilla.    
Molemmissa oli seuran jaostolaisia tarjoilussa apuna.     Yhteistyönä tehtiin myös 
eläkeläisjaoston järjestämä kevätretki Torstorpan kuntokeskukseen,  kävijöitä oli 29. 
Finspångin vuokralaisyhdistykseltä saatiin 5,000 kruunun projektiavustus kansainväliseen 
toimintaan.    Tällä Naisjaosto järjesti Kansainvälisen naistenpäivän 8.3. Pirtillä,  kutsut jaettiin 
kaikille kansalaisuuksille ja mukana oli 60-70 osallistujaa.     3,000 kruunua saatiin yhdistettyyn 
monikansalliseen kättentöitten näyttelyyn.     Tiedotuksesta huolimatta saatiin näyttelyyn vain 
muutama työ ruotsalaisilta.     Omat jäsenemme osallistuivat näyttelyyn monipuolisin esinein.     
Piirin kulttuuripäivän lasten piirustusnäyttelyyn päivän yhteydessä Folkets Husilla tuli 15 työtä.    
Kulttuuripäivän esiintyjille Kalmarista annettiin matka-avustusta seuralta. 
Seuran 35-vuotisjuhlan yhteydessä luovutettiin seuran kahdeksalle jäsenelle piirin hopeinen 
ansiomerkki 10 vuoden aktiivisesta toiminnasta,  liiton hopeinen ansiomerkki luovutettiin 
kahdelle jäsenelle.    Juhlan yhteydessä luovutettiin myös seuran viiri kymmenelle jäsenelle 20 
vuoden aktiivisesta toiminnasta.     Seuran viiri luovutettiin myös seuran entiselle 
pitkäaikaiselle työntekijälle Anja Kandelbergille hänen jäädessä eläkkeelle. 
Itsenäisyyspäivänä tarjottiin täytekakkukahvit kaikille kävijöille seuralla,  heitä oli 48. 
Pidettiin kolmet kakkuarpajaiset Vibergalla eläkeläisten kanssa.     Bingolottoja myytiin 120 - 
140 viikottain.     Bingoloton myynnistä sai seura kymmenen vapaalippua Kielin risteilyyn,  
liput jaettiin arpoja myyneille.     Seura laittoi keväällä ostotarjouksen vanhasta 
seurakuntatalosta mutta taloa ei saatu. 
Heinäkuun aikana oli keskikerroksessa kunnan Nuorison toimintatalo,  seuran biljardipöytä oli 
käytössä ilman vahinkoja.     Sen sijaan vahinkoa tuli alakertaan,  syynä myöhemmin ilmitullut 
väärin asennettu viemäriputki.     Seuran konttori ja oleskelutilat olivat kymmenen sentin 
vesiker-roksen alla,  oleskelutilasta vesi valui pois lattian kautta mutta konttorista se jouduttiin 
pumppaamaan.     Seuran kaikki toiminta jouduttiin siirtämään keskikerrokseen elokuussa.    
 
 
Suurin osa huonekaluista ja osa kirjoista jouduttiin viemään kaatopaikalle.    Viemäriputki 
korjattiin heti mutta lattioiden korjaukset aloitettiin vasta joulukuussa lattioiden kuivuttua.     
Kaikki seuran tilat vuokralla kunnalta joten korjaukset tehtiin kunnan puolesta.     Korjausten 
aikana vain sauna oli käytössä jonne kulku yläkerran kautta.      Saunassa korjattu lauteet ja 
kiukaan suoja.  
 

Nuorisojaosto.      Puheenjohtaja Petri Tammelin,  varapuheenjohtaja Markus Marttila,  
sihteeri Eila Tuohimaa,  muut jäsenet Heikki Marttila,  Mika Marttila ja  Jimmy Liimatainen. 
Sählyn vetäjänä oli Jimmy Liimatainen.     Suurleirillä Borlängessä seitsemän lasta,  siellä oli 
ollut mukavaa säästä huolimatta.     Liiton ja piirin kokouksissa käytiin. 
Vappupäivän ongintaan ja lasten joulujuhlaan kustannettiin lahjapussit. 
 

Naisjaosto.      Puheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeri Marja-Leena Pesonen,  
varapuheenjohtaja  Marjatta Kuru,  muut jäsenet Tuula Mäkelä,  Laila Mursu,  Anja Oksa,  
Eila tuohimaa,  Brita Söderlund ja Aino Pietilä. 
Osallistuttiin Vibergan arpajaisiin.     Pidettiin kaksipäiväinen tilkkuompelukurssi keväällä 
vetäjänä Aune Heimonen.   Aune Heimonen asunut 60-luvulla Finspångissa.   Piirin 



syyskokoukseen kahvitus ja ruoka.     Kansainvälisille Naistenpäiville ruoka,  mukana 75 
naista eri maista,  ohjelmassa erilaisten kulttuurien,  vaatetusten ja tanssien esitystä.     Piirin 
kulttuuripäivään Folkets Husille laitoimme ruoan esiintyjille Pirtillä sekä seuran 35-vuotisjuhlan 
esiintyjille.   
Olimme mukana markkinoilla ja pidimme kahvilaa yläkerrassa Lotcenin tiloissa.    Vuoden 
aikana pidettiin yhdet tavara-arpajaiset,  menivät huonosti kaupaksi.    Myytiin muita arpoja.  
Matonkudetalkoot keväällä,  kangaspuut olivat ahkerassa käytössä.    Vappuna avoimet ovet 
tarjolla kahvia,  simaa,  munkkeja ja ongintaa lapsille,  kävijöitä kolmekymmentä. 
Järjestettiin kahvitukset kevät- ja syyskokouksiin,  syyskokouksessa oli voileipäkakkua 
isänpäivän johdosta.   Joulumyyjäiset menivät hyvin,  laitettiin lasten joulujuhlaan pienet 
lahjapussit,  ne maksoi nuorisojaosto.    
 

Eläkeläisjaosto.      Perustavassa kokouksessa marraskuun lopulla valittiin puheenjohtajaksi 
Erkki Blyborg,  sihteeriksi Raija Tuohimaa,  muut jäsenet Irja Dahlqvist,  Anja Kuosmanen,  
Irma Karhatsu,  Arvo Patvikko ja Helena Heinonen.     Koska suurin osa valituista erosi 
seurasta ja perusti uuden seuran jouduttiin pitämään uusi jaoston perustava kokous 3.1.1995,  
jossa valittiin seuraavat henkilöt jaoston johtokuntaan:    Puheenjohtaja Vilho Romppanen,  
sihteeri Marjatta Kuru,  varapuheenjohtaja Tauno Ruini,  muut Irja Dahlqvist,  Arvo Patvikko ja 
Eila Salmiluoto.   
Pidettiin voimistelua torstaisin,  Ahvenanmaankurssia jatkettiin vetäjä Aulis Ahlberg,  Aulis veti 
myös englannin kielen kurssia,  myös Prima Liv-kurssia jatkettiin.     Melkein tyhjään kassaan 
tuli vuoden alussa korkoja 123 kruunua eli tarkkana piti olla mihin varoja käytettiin. 
Piirin eläkeläishallitukseen valittiin uudet henkilöt joskin seuran johtokunnan piti puuttua asiaan 
koska edelliset valitut edustajat olivat vielä edustamassa mukana vaikkei heidän uutta 
seuraansa ollut hyväksytty kumpaankaan liittoon.     Asiasta otettiin selvää liitosta Jarno 
Pitkäseltä ja saatiin vastaus josta selvästi kävi ilmi seuran eläkeläisjaoston uusien edustajien 
olevan sääntöjen mukaisesti suomi-seuran edustajia. 
Ahvenanmaan kurssi jouduttiin siirtämään ABF:n tiloihin työttömille pidettävän Aktivitethus:n 
tarvitessa tilat.     Ahvenanmaan matka kurssin yhteydessä,  18 mukana.    Aloitettiin 
Suomen historian kurssi sekä Norjan Rjukan-kurssi vastarintaliikkeen toiminnasta alueella sodan 
aikana,  vetäjänä Irja Dahlqvist. 
Jaosto järjesti suomalaisseurojen yhteisen ulkoilupävän Torstorpassa.    Piirin kulttuuripäivänä 
olimme näyttelyvahteina Folkalla.     Osallistuttiin kakkuarpajaisiin keväällä.     Folksamin 
vakuutusyhtiön edustajan Hans Örnin tiedotustilaisuus Pirtillä.     
Joulujuhla puuroineen ja pienine leikkeineen Pirtillä. 
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja Veikko Alaverronen,  varapuheenjohtaja Seppo Rautio,  
sihteeri Eila Tuhohimaa,  muut Heikki Marttila,  Maija-Liisa Alaverronen,  Tuula Mäkelä,  
Annikki Väyrynen,  Arja Vuorenmaa ja Terttu Tapio. 
Varojen hankinta seuralle toivotonta se vähä mitä seuran illanvietoista saatiin meni tanssien 
tappioihin.      Kahdet tanssit keväällä ja syksyllä,  rapujuhlat ja joulujuhla Pirtillä.    Seuran 
35-vuotisjuhlan menot ja tulot kulttuuritilille.     Antiikkikeilailun turnajaiset juhannuksena, 
mukana 18.    Liiton keilailussa oli mukana kaksi seuralta. 
 
 

1996 
Johtokunta   
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Heikki Marttila,  sihteeri Eila Tuohimaa, 
johtokunnan jäsenet  Enni Anttila ja Petri Tammelin,  Tuula Mäkelä,    sekä varajäsenet Elisa 
Korhonen,  Marjatta Kuru,  Arvo Patvikko ja Terttu Tapio 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund,  tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Jorma Liimatainen sekä varalla 



Per-Erik Dahlqvist ja Terttu Tapio. 
Seuralla oli 168 jäsentä,  vähennystä edellisvuodelta 35.   Seuran työntekijänä oli Marjatta 
Kuru. 
Päreet? 
Kevät ja syyskokous pidettiin, käytiin piirin kokouksissa,  joista syyskokous pidettiin seuralla, 
avajaisissa esiintyivät Mirjam Lamminmäki ja Tiina Hagström.     Liittokokouksessa kävi kolme 
edustajaa.    ABF:n 75-vuotisjuhlassa kaksi edustajaa,  luovutettiin seuran viiri. 
Yhteistyönä äitienpäivät Mariagårdenilla,  kukkaset äideille seuralta.     Itsenäisyyspäivänä 
tarjottiin kaikille seuralla kävijöille täytekakkukahvit. 
25 vuotta juhlineelle Nybron seuralle lähetettiin onnitteluadressi ja kukkia. 
Seuratoiminnan lopettavalle Terttu Tapiolle lahjoitettiin muistolautanen ja seuran viiri,  jotka 
luovutetaan hänen tullessa takaisin Suomesta. 
Maaliskuulla aloitettiin neuvottelut kunnan kanssa tulkkipalvelun muuttamisesta seuralle.  
Joulukuussa seuran työntekijä kävi päivän mittaisen ohjauksen tulkkivälityksestä ja vuoden 1997 
alusta muutti tulkkipalvelu seuralle.    Työntekijän palkka-avustuksen jatkumisesta saadaan 
tiedot puoli vuosittain toistaiseksi. 
Seuran tilejä vaihdettiin;  seuralla on nyt postisiirtotili sekä Sparbankenissa tavallinen tili,  
kulttuuritili ja autogirotili jolta maksetaan työntekijän verot. 
Kevätkaudella otettiin bingolottoja myyntiin liian paljon,  myymättä jäi 54 kpl (yhdessä 500 kr 
voitto) ja palautettuja oli 84.    Syyskaudelle vähennettiin bingolottoja ja myymättä jäi vain 5 kpl.     
Bingolotto on tällä hetkellä seuran ainoa varma tulonlähde.    Kevätkauden päättäjäisiin 
lahjoitettiin vakituisille ostajille ilmaisia bingolottoja.     Syyskauden päättäjäisiin otettiin seuralle 
yksi osinko á 50 kpl,  josta saatiin voittoa toista tuhatta. 
Vuoden vaihteen yli jatkuneiden korjaustöiden jälkeen päästiin muuttamaan toimisto alakertaan 
tammikuun lopulla.    Seuralle  hankittiin vuoden aikana  uudet stereot ja cd-soitin, 
termoskannuja ja uusia kahvimukeja toimistoon.     Seuran kirjastoon on saatu lahjoituksia 
yksityishenkilöiltä. 
 

Nuorisojaosto.      Puheenjohtaja Petri Tammelin,  sihteeri Eila Tuohimaa,  
varapuheenjohtaja Markus Marttila,  muut Mika Marttila,  Heikki Marttila ja Jimmy Liimatainen.    
Sählyä pelattiin ahkerasti vetäjänä Jimmy Liimatainen,  yksi ottelu pelattiin paikallista seuraa 
vastaan.     Myös biljardia harrastettiin ja käytiin erilaisilla kursseilla.    Brita Söderlund hankki 
seitsemälle sählyn pelaajalle liput jalkapallo-otteluun Norrköpingissä. 
 

Naisjaosto.     Puheenjohtaja Terttu Tapio,  sihteeri Marja-Leena Pesonen,  
varapuheenjohtaja Tuula Mäkelä,  muut Laila Mursu,  Anja Oksa,  Eila Tuohimaa,  Aino 
Pietilä ja Brita Söderlund.    
Harrastettiin kudontaa,  kahdet tilkkutäkki kurssit,  lasimaalausta vetäjänä Brita Söderlund.  
Pidettiin arpajaisia,  myytiin Vibergalla arpoja.    Kansainvälistä naisten päivää ei pidetty tänä 
vuonna.    Pidetyllä kirpputorilla Pirtillä myytävänä myös työntekijän Marjatta Kurun pullaa ja 
hiivaleipiä.    Osallistuttiin markkinoille ja pidettiin joulumyyjäiset joiden yhteydessä myös 
kirpputori.     Monta vuotta lainassa olleet Airi Peltoniemen kangaspuut palautettiin kesällä.    
Jaoston toimintaa haittasi puheenjohtajan pitkäaikaiset poissaolot Suomessa,  loppuvuodesta 
lahjoitettiin yksityislahjana Terttu Tapiolle Finspång-aiheinen taulu hänen lopettaessaan ja 
muuttaessaan Motalaan. 
 

Eläkeläisjaosto.     Puheenjohtaja Elisa Korhonen,  sihteeri Marjatta Kuru,  
varapuheenjohtaja Tauno Ruini,  muut Irja Dahlqvist,  Asko Kukkola,  Arvo Patvikko ja Arvo 
Korhonen.  Arvo Patvikko ja Arvo Korhonen edustajina kunnan eläkeläisneuvostossa. 
Kuusi jaostolaista kävi eläkeläisparlamentissa,  seuralta saatiin tähän avustusta 1,600 kruunua.     
Maaliskuussa tehtiin opintomatka Helsinkiin,  mukana 20 jaostolaista.    Tehtiin myös 
opintomatka Löfstadin linnaan.     Pidettiin kakkuarpajaisia Vibergalla naisjaoston kanssa.     



Pidettiin jumppaa yhtenä päivänä viikossa,  ja keskustelu kunnan kanssa vanhusten hoidosta,  
Ilkka Lankila 
 
mukana.    Jaoston miehet tarjoilivat äitienpäivänä Mariagårdenilla.    Kuovilan matka 
syksyllä,  
14 mukana,  seuralta saatiin avustuksena 4,400 kr. 
Pidettiin Suomen historia-kurssia ja englaninkielikurssia,  syksyllä ruotsinkielenkurssia ja läpi 
vuoden Prima Liv kurssia.    Keväällä kävi viisi henkilöä Norrköpingin Hilpiöitten 20 
vuotisjuhlassa.     Tehtiin elokuussa retki Lunddaleniin.     Käytiin kaksipäiväinen 
ohjaaja-kurssi ABF:llä ja liiton järjestökurssi.    Laitettiin ruoka piirin syyskokoukseen Pirtillä.    
Markkinoiden aikana pidettiin kahvilaa yhdessä Naisjaoston kanssa,  myytävänä lihasoppaa ja 
munkki-kahvit.     Jaoston puurojuhlassa esiintyjinä Miriam Lamminmäki ja Tiina Hagström.   
Pidettiin konttoria auki viikolla 33 työntekijän ollessa lomalla. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Veikko Alaverronen,  varapuheenjohtaja Seppo Rautio,  
sihteeri Eila Tuohimaa,  muut Maija-Liisa Alaverronen,  Tuula Mäkelä,  Annikki Väyrynen,  
Terttu Tapio,  Arja Vuorenmaa ja Heikki Marttila. 
Folkets Hus:lla pidettiin pääsiäistanssit ja syksyllä vielä yhdet.    Kahdet tanssit Pirtillä; 
vappuna ja isäinpäivänä sekä joulujuhlat.     Syksyllä osallistuttiin läänin seurojen 
yhteistanssien järjestelyyn Ljungsbrossa.    Juhannuksena antiikkikeilailu.   Osallistuttu liiton 
keilailuun ja kaksi nuorta pikashakkipeliin. 

 
1997 
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Tapani Heinonen,  varsinaiset 
johtokunnan jäsenet Elisa Korhonen,  Heikki Marttila,  Marja-Leena Pesonen,  Tauno Ruini,  
Arja Vuorenmaa ja Petri Tammelin,  varajäsenet Arvo Patvikko,  Enni Anttila,  Ritva 
Kortelainen ja Eila Tuohimaa ollen samalla seuran sihteerinä. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund,  tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Per-Erik Dahlqvist sekä varalla 
Jorma Liimatainen ja Sinikka Ruini.  
Jäseniä seuralla 154, lisäystä 9 jäsentä.    Seuran vanhin jäsen Kerttu Selin poistui 
keskuudestamme kesällä.    Keskuudestamme poistui myös pitkäaikainen aktiivijäsenemme 
Maija-Liisa Alaverronen. 
Seuran työntekijänä oli Marjatta Kuru.   Työntekijän palkka-avustusasiat ratkesivat syksyllä 
seuraa tyydyttävällä tavalla.      Seura oli jäsenenä piirissä,  liitossa,  ABF:ssä ja Korpenissa. 
Päreet? 
Pidettiin kevät- ja syyskokoukset ja käytiin piirin vastaavissa kokouksissa.    
Yhteistyökokouksia pidettiin useamman kerran.     Yhteistyönä pidettiin äitienpäivät 
Mariagårdenilla sekä Suomen 80-vuotis Itsenäisyyspäiväjuhla Mariagårdenilla Kulttuuripäivän 
muodossa.     Tilaisuudessa näyttely, ohjelmaa ja ruokailu.      Mukana yli sata henkilöä,  
järjestäjinä neljä paikkakunnan suomalais-yhdistystä;   Finspångin Suomi-Seura,   
Eläkeläis-Yhdistys Aura,    Risingen Seurakunnan suomenkielinentyö ja Finspångin 
Suomenkielinen Sosdem Yhdistys.     Seura myönsi juhlien ohjelmaan 5,000 kruunua 
kulttuurirahastosta. 
Suomenkielinen tulkkipalvelu siirtyi seuralle vuoden alussa.     Uusien tulkkien koulutukseen 
ilmoittautui neljä henkilöä,  joskaan koulutus ei päässyt alkuun vuoden aikana.    
Bingolottoja myytiin 100 -120 kpl viikottain.     Myymättä jääneissä arvoissa muutama voitto.   
Kevätkaudella lahjoitettiin vakioasiakkaille kynät ja kauden päättäjäisiin ilmainen arpa sekä myös 
joulupeliin ilmainen arpa. 
Tapani Heinonen ja hänen veljensä laittoivat saunan pesutilaan klinkkerilattia,  Taisto Rilla teki 
uudet puurallit pukuhuoneeseen.     Liittoon lähetettiin vastalause yhden henkilön 



erottamisesta liiton sääntöjen vastaisesti,  aloitus tuli piiriltä.   
Finspångin suomalaisten naisten keskuudessa kiertänyt neuletyöprojekti "kaulaliina".    Projekti 
laitettiin alulle Ystäväntupa-kokoontumisissa Mariagårdenilla Irja Dahlqvistin esityksestä.    
Syksyllä oli liinaa kertynyt kymmenisen metriä,  neulojia oli 50.     Kokoonnuttiin miettimään 
liinan käyttöä,  valmis luomus päätettiin lahjoittaa kunnalle itsenäisyyspäivän juhlassa muistoksi 
suomalaisten naisten työstä.     Marja-Leena Pesonen esitti liinasta tehtävän kotakangas,  
todettiin idea mainioksi.    Kodan pohjan ja tuet sekä etupihan valmisti Kalevi Vuorenmaa.    
Kotapihalle sijoitettiin Suomen ja Ruotsin kansallispukuiset nuket osoittamaan yhteiseloa 
ystävyyden merkeissä.     Kota oli näytteillä Itsenäisyyspäivän juhlissa,   jonka aikana se 
luovutettiin kunnan edustajalle Bertil Riskalle.    Kota toimitettiin kunnantalolle juhlien jälkeen ja 
siellä se sijoitettiin yleisiin tiloihin näytteille.   
Hankittiin kymmenen adventtikynttilää ikkunoille.    Saatiin kirjalahjoituksia. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Veikko Alaverronen,  varapuheenjohtaja Seppo Rautio, 
sihteeri Eila Tuohimaa,  muut Tuula Mäkelä,  Annikki Väyrynen,  Arja Vuorenmaa ja Heikki 
Marttila.     Pidettiin pääsiäistanssit Folkets Husi:lla.    Osallistuttiin piirin shakki-mestaruuteen 
sekä liiton maastojuoksuun.     Juhannuskeilailussa voitto Suomesta tulleelle vieraalle.   
 

Nuorisojaosto.     Jaostoa ei saatu kokoon mutta toimintaa pidettiin yllä johtokunnan 
puolesta.     Sählyä pelattiin kevät- ja syyskaudella,  vetäjänä Jimmy Liimatainen.    Pelaajat 
kävivät piirin mestaruuskilpailussa Oxelösundissa ja liiton juhlaturnajaisissa Eskilstunassa.    
ABB lahjoitti otteluihin t-paidat pelaajille ja seura osti uudet maalivahdin varusteet.     Nuoria 
kävi myös piirin shakkikilpailussa ja liiton maastojuoksussa,  molemmissa tuli mestareita.    
Syksyllä yhdessä vanhempien kanssa disko Pirtillä jonne myytiin 40 lippua. 
 

Naisjaosto.      Puheenjohtaja Marja-Leena Pesonen,  sihteeri Tuula Mäkelä,  
varapuheenjohtaja Brita Söderlund,  muut Ritva Kortelainen,  Leila Marttila,  Arja Vuorenmaa,  
Eija Rautio,  Anja Oksa,  Annikki Mäntyranta ja Eila Tuohimaa.   
Keväällä pidettiin seuralla avoimet ovet yhdessä eläkeläisjaoston kanssa.     Saunaillat 
keski-viikkoisin ja sunnuntaisin.    Yhteinen käsityöilta kerran kuussa tiistaisin;  yhdessä illassa 
oli Miranda- tuotteiden esittelijä.     Kangaspuut ahkerassa käytössä edelleen. 
Suursiivous alakerrassa keväällä.     Järjestettiin arpajaisia ja kirpputori taas seuralla sekä 
joulumyyjäiset kirpputoreineen,  samalla lapsille ongintaa.     Mukana Vibergan arpajaisissa.  
Pidettiin itsenäisyyspäivän tanssit Pirtillä ja joulutanssit Virkistysjaoston puolesta.    
Marja-Leena Pesonen ompeli uudet verhot alakerran ikkunoihin. 
Vierailtiin Terttu Tapion luona Motalassa,  vietiin samalla lahja ja seuran viiri hänelle. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Elisa Korhonen,  varapuheejohtaja Tauno Ruini,  sihteeri 
Eila Salmiluoto,  muut Marjatta Kuru,  Asko Kukkola,  Arvo Patvikko ja Kalevi Vuorenmaa. 
Tiistaisin opiskeltiin Suomen historiaa,  torstaisin ruotsinkieltä ja Prima liv kurssia.  
Parlamenttimatkalle saatiin 10 jaostolaista mukaan.    Pidettiin Pirtillä avoimet ovet yhdessä 
naisjaoston kanssa,  pullakahvit,  käsitöitä esillä ja sisätilojen esittelyä.    Otettiin osaa 
seurakunnan järjestämään Alvastran matkaan.    Vappuna kahvila yhdessä naisjaoston kanssa 
samoin markkinoitten aikana kahvila ja lihasoppaa.    Jaosto auttoi seurakunnan yhteisissä 
tilaisuuksissa,  sekä auttoi Riikaan menevien tavaroiden lastauksessa.    Matka Kuovilaan 
syksyllä.     Pidettiin seuran konttoria auki Marjatan lomien aikana.    Suomalaisessa 
seurakunnassa aloitettiin Ystävän tupa toiminta kerran kuussa Mariagårdenilla;  jaostolaisia 
mukana .    Osallistuttiin Suomen 80-vuotisjuhlan järjestelyihin ja lahjoitettiin 500 kr ohjelmaan.    
Retkiä syyskesällä Lunddaleniin Prima Liv kurssin yhteydessä.    Joulujuhla Pirtillä.   
 

1998 
Johtokunta.    



Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Tapani Heinonen,  muut varsinaiset 
Tuula Mäkelä,  Heikki Marttila,  Marja-Leena Pesonen,  Arja Vuorenmaa ja Markus Marttila, 
varajäsenet Arvo Patvikko,  Enni Anttila,  Ritva Kortelainen ja Eila Tuohimaa toimien samalla 
sihteerinä. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund,  tilintarkastajat Ilkka Lankila ja Per-Erik Dahlqvist sekä varalla 
Jorma Liimatainen ja Marjatta Kuru.    Työntekijänä edelleen Marjatta Kuru. 
Jäseniä seuralla oli 169 joista eläkeläisiä 64. 
Kevätkokous pidettiin 14.2,  tilintarkastus ei ollut valmis kevätkokoukseen jonka tähden pidettiin 
jäsenkokous 28.3.  jossa hyväksyttiin seuran tilinpäätös. 
Kevätkokouksessa tehtiin myös päätös jossa vastustettiin liiton suunnittelemaa erillisten 
Naisliiton ja Liikuntaliiton perustamista.     Päätös lähetettiin liittohallitukselle. 
Yhteistyökokouksissa käytiin,  yhteistyönä pidettiin äitienpäivä Mariagårdenilla ja 
Itsenäisyyspäivän juhla Pirtillä.   
Liiton jäsenhankintakampanjan kilpailussa voitti Ritva Kortelainen Finnair lennon arvonnassa.    
Seuran toimistotiloihin murtauduttiin alkuvuodesta,  yksi kahvipossuista varastettiin,  
arkistokaappi rikottiin ja paperit sekoitettiin. 
Kunnan järjestämässä tulkkikoulutuksessa keväällä kaksi ja syksyllä kolme. 
Seuralle laitettiin järjestötili jolta säännölliset maksut maksetaan,  lisäksi kulttuuritili ja postisiirto.    
Bingolottoja myytiin 80 -100kpl viikottain,  yhdessä ylijääneesä oli 1,000 kr Kapp-Ahlin voitto,  
siitä  
 
 
järjestetyssä arpajaisessa voitto lankesi Aulis Ahlbergille.    Kevät-  ja syyskauden päättäjäisiin 
lahjoitettiin vakiostajille yksi bingolotto.     Slottmässen lahjoitti olutlaseja seuralle. 
E-jaoston miehet korjasivat yläkerran pöydät,  myös yläkerran ikkunat pestiin jaoston toimesta, 
apuna Naisjaoston puheenjohtaja. 
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Jimmy Liimatainen,  sihteeri Eila Tuohimaa,  varalla 
Markus Marttila,  muut Tommi Hyvättinen,  Mika Marttila ja Jonas Liimatainen. 
Pelattiin sählyä ja biljardia sekä harrastettiin soittoa.    Osallistuttiin piirin 
sählymestaruuskilpailuun Oxelösundissa,  jossa saavutettiin kolmas sija.    Sählyyn hankittu 
maalivahdin varusteet.    Liiton sählykilpailut pidettiin Finspångissa.    Hiihtoloman aikana piti 
nuorten orkesteri  melkein joka ilta diskoa lapsille ja nuorille,  parina kertana vanhemmat 
valvoivat järjestystä.    ABB lahjoitti kuusi vapaalippua sählyyn Aluceumissa.     Olimme 
mukana järjestämässä ja osallistuttiin piirin shakkikilpailuun.  
 

Naisjaosto.      Puheenjohtaja Marja-Leena Pesonen,  varapuheenjohtaja Brita Söderlund,  
sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Anja Oksa,  Eila Tuohimaa,  Leila Marttila,  Elisa Korhonen ja 
Arja Vuorenmaa. 
Naisten saunaillat keskiviikkoisin ja sunnnuntaisin.    Tiistaikerho käsitöineen jatkui kerran 
kuussa.     Leivottiin Vibergan kakkuarpajaisiin ja markkinoille,  markkinoiden aikana pidettiin 
pientä kahvilaa alakerrassa.     Pidettiin yhteistyönä Kansainvälinen naistenpäivä 
Maria-gårdenilla,  70 osallistujaa.    Tähän saatiin pieni avustus vuokralaisyhdistykseltä.    
Näytteillä oli käsitöitä,  maalauksia,  koruja,  kukka-asetelmia ym.     Ohjelmana myös pari 
esitelmää.    Helmikuusa illanvietto Pirtillä ja vappuna avoimet ovet siman ja Marjatan 
leipomien munkkien kera.    Itsenäisyyspäivän kahvitus järjestettiin Pirtillä. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Elisa Korhonen,  sihteeri Eila Salmiluoto,  
varapuheenjohtaja Maria Tiainen,  taloudenhoitaja Marjatta Kuru,  muut;  kaikki kokouksissa 
paikalla olevat jaoston jäsenet,  kulloinkin pitää olla puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi viisi 
jäsentä.    Päätettiin samalla kokousoikeudet kaikille kuukausikokouksessa mukana oleville.    
Pidettiin opintopiirejä ABF:n kautta;  tutustuttiin mm. Suomen ja Ruotsin klassikkokirjailijoihin 



molemmilla kielillä.    Prima Liv kurssia jatkettiin.     Kevään parlamenttimatkalla mukana 16 
jäsentä.    Käytiin kunnan tiedotustilaisuudessa Högbyssä,  Stig Andersson tiedotti vanhusten 
hoidosta ym.     Vibergan arpojen myyntivoitosta lahjoitettiin nuorisojaostolle 1,000 kruunua.    
Tehtiin virkistysmatka Visingsö:lle Vätternissä.     Kuovilan matkalla 11 osallistujaa.    Pestiin 
ikkunat yhdessä naisjaoston kanssa.     Avustettiin Riikaan menevien tavaroiden lastauksessa.    
Tehtiin päivän reissu Eskilstunaan ja Malmköpingiin.    Pidettiin pikkujoulu Pirtillä. 
Tauno Ruini ja Arvo Korhonen olivat kunnan eläkeläisneuvostossa. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Seppo Rautio,  varapuheenjohtaja Veikko Alaverronen,  
sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Arja Vuorenmaa,  Annikki Väyrynen,  Heikki Marttila ja Eila 
Tuohimaa.     Tansseja Folkalla kolme kertaa,  syksyn tanssien yhteydessä  piirin 
tanssikilpailu.    Kaksi paria pääsi jatkoon.    Juhannuksena antiikkikeilaan  osallistujia 28.   
Osallistuttu piirin shakkikilpailuun. 
 

1999 
Johtokunta.    
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki,  varapuheenjohtaja Tapani Heinonen,  muut varsinaiset 
jäsenet Tuula Mäkelä,  Leila Marttila,  Tauno Ruini,  Elisa Korhonen,  Marja-Leena Pesonen,  
Arja Vuorenmaa ja Markus Marttila sekä varajäsenet Enni Anttila,  Ritva Kortelainen ja Eila 
Tuohimaa toimien samalla sihteerinä.     Neljättä varajäsentä ei saatu. 
Taloudenhoitajana Brita Söderlund,  tilintarkastajina Ilkka Lankila ja Per-Erik Dahlqvist sekä 
varalla Jorma Liimatainen.    Seuran työntekijänä oli Marjatta Kuru. 
Seuralla toimi neljä jaostoa,  kulttuuriasiat huolehti johtokunta. 
Jäseniä seurassa oli 140, joista eläkeläisiä 55.   
Seuralla oli kolme pankkitiliä;  järjestötili jolta maksetaan seuran säännölliset maksut,  
kulttuuritili ja postisiirtotili sekä Eläkeläisjaoston tili.  
Vuoden aikana pidettiin kevät-  ja syyskokous sekä maaliskuulla jäsenkokous jossa hyväksyttiin 
 
seuran tilinpäätös.     Käytiin piirin kevät- ja syyskokouksissa sekä ABF:n vuosikokouksessa,  
jossa edustajina Tuula Mäkelä ja Elisa Korhonen.    
Yhteistyönä pidettiin äitienpäivä-  ja Itsenäisyyspäiväjuhlat Mariagårdenilla 
Seuran tiloihin murtauduttiin huhtikuussa,  yläkerrassa särettiin yksi rumpukalvo,  alakerrassa 
kahden kaapin lukot.     Kaapeista vietiin alkoholijuomia ja arpoja ja sotkettiin paikkoja. 
Helmikuulla halusi kunta aloittaa neuvottelut seuran tiloista.    Seuralta ilmoittettiin mahdollisesti 
voitavan muuttaa mikäli toimintaan sopivat tilat saataisiin tilalle,  vaatimuksena kaikki tilat 
katutasossa ja vammaisystävälliset.     Myöhemmin ilmoitettiin ettei asia ollut enää 
ajankohtainen.    Heinäkuussa tuli puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle kotiosoitteeseen 
yläkerran tilojen irtisanominen.     Seuran postiin ei kirjettä ollut lähetetty.    Sekä 
puheenjohtaja että talouden-hoitaja olivat lomalla kirjeiden tullessa.     Kirjeessä ilmoitettiin 
tilojen pitävän olla tyhjät elokuussa.     Elokuussa kunta näytti yhdet tilat Metallen talosta,  
muutamat paikalla olleet kävivät katsomassa ja ilmoittivat ne sopimattomaksi.     Pyydettiin 
uusi neuvottelu jonka tuloksena käytiin katsomassa Rödklintenin päiväkotia Nyhemissä.    Talo 
oli ollut tyhjillään kolme vuotta.     Mukana ollut kunnan edustaja lupasi ottaa selville voiko 
tiloihin rakentaa saunaa ja ottaa selville käyttökustannukset. 
Rödklintenin ostotarjous saatiin marraskuussa,  käyttökustannuksiksi ilmoitettiin 40,000 kr 
vuosi.    Kunta maksanut vuokraa 151,000 kr/vuosi.    Ostohinta olisi 450,000 kruunua.    
Seura ei katsonut voivansa ostaa taloa tuohon hintaan.     Syyskokoukselle esitettiin tehtäväksi 
tarjous kuntaan 70,000 kr vuosivuokrasta johon sisältyisi sähkö ja vesi.    Syyskokous ei 
hyväksynyt johtokunnan esitystä vaan teki oman vuokratarjouksen 10,000 kr/vuosi.     Esitys 
vietiin välittömästi kuntaan mutta vastausta ei tullut vuoden loppuun  mennessä. 
Seuran työntekijän ollessa sairaslomalla neljä viikkoa keväällä ja kolme viikkoa syksyllä pidettiin 



toimistoa auki vapaaehtoisvoimin,  pääasiassa Eläkeläisjaoston toimesta.    Puheenjohtaja 
huolehti bingolotot sairaslomien aikana.    Bingolottoja myytiin 100 - 110 kpl viikottain.   
Myymättä jääneissä arvoissa oli muutama pikkuvoitto.    Kevät- ja syyskauden päättäjäisiin 
lahjoitettiin ilmaiset arvat vakituisille ostajille. 
Motalan Suomi-Seuran 30-vuotisjuhlaan lähetettiin kukkia.    Silja-Linen lahjoittamat matkaliput 
kahdelle hengelle käytettiin ja matka oli onnistunut.    Otettiin 22 kappaletta Viking-Linen 
vapaa-lippuja jaettavaksi halukkaille.    Joulumyyjäiset pidettiin viikkoa ennen joulua.     
Tehtiin bingo-lottomatka Göteborgin studiolle,  mukana 28 ja matka oli hauska.  Seuran 
edustaja Tapani Heinonen osallistui paloturvallisuustiedotukseen.    Tulkkivälitys siirrettiin 
kesälomaksi kuntaan joskin siellä oli epäselvyyksiä kuuluuko se kunnalle.    Kunnassa asiaa 
hoitanut henkilö pitkällä sairaslomalla.    Koulujen suomenkieliseen opetukseen ei saatu 
opettajatunteja syksyllä,  asiaa hoidettu seuran edustajien toimesta ja tilanne ratkesi ennen 
joulua;  opetukseen saatiin uusi henkilö puoleksi vuodeksi.  
 

Naisjaosto.     Puheenjohtaja Leila Marttila,  sihteeri Marjatta Kuru,  muut Marja-Leena 
Pesonen,  Eila Tuohimaa,  Brita Söderlund,  Elisa Korhonen ja Tuula Mäkelä. 
Harrastettiin kudontaa,  jumppaa veti Saara Grönlund.     Käsityöiltoja kerran kuussa jatkettiin.    
Kansainvälisenä naisten päivänä esittivät  Lasse ja Annukka Honka lauluja,  Viola Kattilakoski 
esitteli Ruusu-sarjaa.     Vappuna pidettiin ovet auki,  tarjolla Marjatta Kurun leipomat munkit, 
simaa ja kahvia.    Osallistuttiin markkinoille ja kakkuarpojen myyntiin Vibergalla sekä 
yhteiseen äitienpäivään Mariagårdenilla,  jossa jaettiin kukat äideille. 
 

Nuorisojaosto.     Pöytäkirjoja ei löydy eikä muitakaan tietoja seuran arkistosta mutta 
ilmeisesti oli jonkunlainen johtoryhmä koska toimintaa oli.     Pelattiin salibandya Nyhemin 
koululla,  soittajat kokoontuivat huoneessaan.     Perustettiin erillinen torstaikerho. 
Osallistuttiin liiton salibandyn mestaruuskisohin,  poppeliin  ja saimme kultaa liiton nuorten 
shakkimestaruuskilpailussa. 
 

Virkistysjaosto.     Tämänkään jaoston pöytäkirjoja ei löydy arkistosta mutta ilmeisesti 
henkilöt olivat samat kuin ennenkin.   Tiedot perustuvat johtokunnan kokouksissa annettuihin 
raportteihin.    Helmikuun tansseissa pidettiin iskelmälaulukilpailu,  kaksi pääsi jatkoon.    
Ruotsin Suomalainen lehden toimittaja teki jutun tansseista ja seurasta sekä järjesti arpajaiset 
jaoston hyväksi,  palkintoina VikingLinen matkoja ja Tapio Selinin kasetteja.     Pääsiäistanssit 
ja yhdet syksyllä Folkets Husilla.    Pidettiin juhannuskeilailun ja asfalttikeilailun kilpailut.   
Joulujuhlia ei pidetty. 
 
 
 

Eläkeläisjaosto.     Puheenjohtaja Elisa Korhonen,  sihteeri Raili Patvikko,  
varapuheenjohtaja Maria Tiainen,  taloudenhoitaja Marjatta Kuru,  muut;  kaikki jaoston 
aktiivisesti mukana olevat jäsenet.     Ilkka Lankila ja Arvo Korhonen edustajina kunnan 
eläkeläisneuvostossa. 
Pidettiin kursseja:  Prima Liv,  yhteiskuntaoppia,  luettiin kirjoja;  suomalaisia klassikkoja, 
Eestin historiaa ja syksyllä myös ruotsinkieltä.     Pidettiin voimistelua kerran viikossa,  otettiin 
osaa seuran matkaan bingolottoon Göteborgissa.    Vibergan arpajaisiin tehtiin leivonnaisia 
naisjaoston kanssa,  jaoston miehet paistoivat ja pakkasivat munkit.     Parlamenttimatkalla 
keväällä 16 mukana.     Markkinoiden aikana pidettiin kahvilaa,  jossa myytävänä lihasoppaa 
ja kahvia.    Mariagårdenilla osallistuttiin siellä järjestettyyn Suomalaisten päivään.     
Laskiaisena myytiin hernekeittoa,  Annikki Mäntyranta ja Marjatta Kuru vastaavina.   
Kerhojen vetäjät kävivät ABF: ohjaajakurssi kakkosen.     Kesäkuussa pidettiin seuralla kunnan 
tiedotustilaisuus vanhusten hoidosta;  Britt-Marie Ellesten ja Conny Eriksson.   Tallinnan 
matkaan syksyllä osallistui 13 jaostolaista.    Käytiin katsomassa muiden seuralaisten kanssa 



kunnan osoittamaa taloa seuralle Nyhemissä.     Osallistuttiin Eläkeläisyhdistys Auran 
järjestämään tiedotustilaisuuteen Högbyssä,  Fonuksen edustaja luennoi. 
Tehtiin kevätretki Torstorpaan ja retkiä Lunddaleniin ilmojen salliessa.     Osallistuttiin  
Suomalaisen seurakunnan Ystäväntupiin ja äitienpäivä juhlaan.    Elisa Korhonen edusti 
seuraa puhelinpalvelussa Mariagårdenilla.    11.10.  kävi Unto Lehtinen selostamassa kuinka 
Färdtjänst toimii.    Jaosto täytti 8.11.  20 vuotta jonka kunniaksi pidettiin avointen ovien päivä 
seuralla.     Osallistuttiin marraskuussa RSE:piirin joulujuhlaan 18.11.  Skärblackassa.     
Jaoston jouluruokailu Slottsmässenilla.    Elisa Korhonen tarjosi täytekakkukahvit kauden 
päättäjäisiksi. 
 

2000 
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Heikki Marttila,  varapuheenjohtaja Tapani Heinonen,  johtokunnan varsinaiset 
jäsenet Elisa Korhonen,  Marja-Leena Pesonen,  Markus Marttila,  Arja Vuorenmaa,  
Riitta-Leena Jönsson,  Tuula Mäkelä ja Jorma Liimatainen sekä varajäsenet Enni Anttila,  Eila 
Tuohimaa,  Ritva Kortelainen ja Eija Rautio toimien samalla seuran sihteerinä. 
Taloudenhoitajana toimi Brita Söderlund ja tilintarkastajina John Sumell ja Mauno Väyrynen 
sekä varalla Heikki Pietilä. 
Jäseniä seuralla oli vuoden lopussa 168.    Muutaman vuoden tauon jälkeen seuran lehti 
Päreet ilmestyivät kolme kertaa. 
Maahanmuuttaja-asiainneuvottelijana toimivat Heikki Marttila ja Tapani Heinonen.    ABF:n 
kokousedustajina olivat Elisa Krhonen ja Tuula Mäkelä.   
Seuran työntekijänä oli Marjatta Kuru,  hänet jouduttiin sanomaan 30.5. irti palkka-avustusten 
vähennettyä noin 20,000 kruunulla vuodessa.     Työsuhde loppui joulukuun alusta,  
tulkkivälitys seuran kautta loppui samalla.     Palkka-avustus kunnasta oli 1623 kr/kuukausi ja 
jos ei avustusta saataisi olisi se ollut 3290kr/kuukausi.     Kunnan päätös pienentää avustuksia 
ja kunnan aiempaa avustussummaa työntekijälle ei annettu irtisanomisaikana eikä myöskään 
työnvälityksen kautta saatu lisää.    
Syksyllä pidettiin seuran 40-vuotisjuhlat Storängenin koululla,  niihin  osallistui 60 henkilöä.   
Juhlapuhujana oli Paavo Vallius,  ohjelmassa mm. nuorten soittamaa rokkia,  Pirjo Rajalaakso 
kertoi vitsejä ja lopuksi pidettiin illallinen ja tanssit orkesterin tahdissa. 
Vibergalla järjestettiin kahdet kakkuarpajaiset,  osallistuttiin markkinoille ja myytiin bingolottoja 
varojen hankkimiseksi joskin niiden myyntimäärää jouduttiin pienentämään.     
Bingolottojen myyntiin ehdottivat tilintarkastajat erillistä kassakirjaa.   
Kunnan kanssa käytiin pitkin vuotta neuvotteluja seuratiloista ja viimein päästiin sopimukseen 
jotta seura ostaa ns Vallonvillan,  Vallonvägen 20.    Ostohinta 250,000 kruunua,  josta 
100,000 kr on kunnan lainaa,  jota ei tarvitse lyhentää eikä maksaa korkoja,  ehtona kuitenkin 
jos seura ennen kymmentä vuotta myy talon pitää laina maksaa.      Loput varat otettiin 
pankkilainaa. 
Finspångin kunta valittiin suomiseuran anomuksesta  yhdeksi  FinnLavinin kokeilukunnaksi.  
FinnLavin on liiton,  opettajaliiton,  nuorisoliiton ja Ruotsin kirkon suomenkielisen työn yhteinen 
suurprojekti vähemmistöaseman konkretisoimiseksi kunnissa.    Usea perhe seurasta osallistui 
FinnLavinin järjestämään Ruotsinsuomalainen perhe 2001-tapahtumaan laivaseminaarina 
lokakuussa.    
Edellisen vuoden lopulla esitetyn vuokraukseen Rödklintenin aikaisemmasta päiväkodista tuli 
kunnalta vastaus ettei tiloja vuokrata.     Ehdolla ollut Metallenin tila kellarista hylättiin seuran  
 
puolesta.     Seuran pöytäkirjat viety arkistoon Foketshusille vuoteen 1990 saakka. 
RSKL:N salibandy turnajaiset Finspångissa toukokuussa.    S-Ö piirin 30-vuotisjuhlaan 
Mamrella Norrköpingissä osallistuttiin ja saatiin 200kruunun avustus nuorisotyöhön.    
Kunnan yhdeksän eri eläkeläisjärjestön,  KPR:n kokous Pirtillä,  mukana Ilkka Lankila ja Olavi 



Havanna seuralta.    Seuroista valittiin tarkastajat tutkimaan miten vanhustenhoito toimii 
kunnassa,  Elli Trogen ja Olavi Havanna seuralta. 
Laskiaisena pidettiin hernerokka- ja pannarimyynti Pirtillä.    Pidettiin joulumyyjäiset ja 
kirpputoria kerran.    Yhteistyönä pidettiin äitienpäivä Mariagårdenilla,  ruusut seuralta. 
Vuoden aikana siivousvaikeuksia,  jaostot ja johtokunta hoiti.    Vaikeuksia pitää toimisto auki 
Marjatan lopetettua 30.11.    Saunan kiukaaseen uusittiin kivet.   
 

Nuorisojaosto.      Puheenjohtaja Markus Marttila,  sihteeri Leila Marttila. 
Salibandyn peluuta Nyhemin koululla.    Soittajat jatkoivat soittoharjoittelua seuran yläkerrassa 
ja esiintyivät seuran 40-vuoden juhlassa.    Torstaikerho kokoontui usean harrasteen 
muodossa; biljardia,  musiikkia,  pöytätennistä.     Osallistuttiin salibandyn S-Ö piirin 
mestaruuskisoihin, saatiin kolmas sija ja järjestimme liiton pikashakkimestaruuskilpailut seuralla,  
nuoria tuli vain Finspångista ja Norrköpingistä.     Markus Marttila oli RSN:n hallituksen jäsen. 
 

Naisjaosto.      Pidettiin perustava kokous mutta kukaan ei halunnut puheenjohtajaksi.   
Kyselyistä huolimatta ei saatu puheenjohtajaa myöhemminkään joten tämän jaoston osuudelta 
toiminta loppui ja jaostoa ei enää perustettu möhemminkään.    Kevään aikana olivat 
jumppa ja kangaspuut käynnissä siitä huolimatta. 
 

Eläkeläisjaosto.     Puheenjohtaja Elisa Korhonen,  sihteeri Eeva Parkkonen,  
varapuheenjohtaja Maria Tiainen,  muut Asko Kukkola,  Eino Laitinen,  Arvo Korhonen,  
Kalevi Vuorenmaa,  Arvo Patvikko,  Olavi Havanna,  Enni Anttila,  Eila Salmiluoto,  Sinikka 
Ruini,  Heikki Pietilä ja Raili Patvikko.     Arvo Patvikko erosi kunnan eläkeläisneuvostosta 
syksyllä terveydellisistä syistä,  tilalle Ilkka Lankila ja Olavi Havanna.    Tehtiin kulttuurimatka 
Ahvenanmaalle.    Käytiin kursseilla.     Pidettiin markkinakahvilaa,  myytävänä munkkia ja 
kahvit.    Luettiin Östergötlannin historiaa ja opiskeltiin ruotsia.     Osallistuttiin 
eläkeläisparlamenttiin laivalla sekä Oxelösundin Suomi-Seuran kevättempaukseen.    Kunnan 
eläkeläisneuvosto piti kokouksen Pirtillä,  mukana edustajia kuudesta seurasta,  Elisa 
Korhonen ja Olavi Havana seuralta.   
Tallinnan matka syksyllä yhdessä suomenkielisen seurakunnan kanssa.    Otettiin osaa 
kakkuarpajaisiin Vibergalla ja kirpputoriin seuralla.    Käytiin piirin joulujuhlassa Åkers 
Styckebrukissa.    Tehtiin teatterimatka Motalaan.    Korjailtu taas yläkerran pöytiä.   
Inge Nilsson kunnasta kävi tiedottamassa omaishoidosta ja tilanteen kartoittamisesta.     
Pitkäaikainen jaoston ja seuran johtokunnan jäsen Tauno Ruini poistui keskuudestamme. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Seppo Rautio,  varapuheenjohtaja Annikki Väyrynen ja 
sihteeri Tuula Mäkelä.     Pidettiin pääsiäistanssit Folkets Husilla,  40-vuotisjuhla ja joulujuhlat 
pidettiin Storängenin koululla.     Pirtillä pidettiin  markkinarieha ja pub-ilta.     Harrastettiin 
sauvakävelyä pitkin vuotta ja tehtiin uintimatka Örebrohon,  37 mukana.    Järjestettiin 
perinteiset asfalttikeilailukilpailu ja juhannuskeilailu antiikkiradalla.    
 

2001     
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Heikki Marttila,  varapuheenjohtaja Jorma Liimatainen,  sihteeri Eija Rautio, 
varsinaiset Tuula Mäkelä,  Enni Anttila,  Tapani Heinonen,  Arja Vuorenmaa ja Eini Petäjäjärvi, 
varajäsenet Ritva Kortelainen,  Eila Tuohimaa,  Riitta-Leena Jönsson ja Riitta Viinikkala. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund ja tilintarkastajat Mauno Väyrynen ja Kalevi Vuorenmaa sekä 
varalla Heikki Pietilä ja Mauri Mäki-Heikkilä.    Tilinpäätös puuttuu arkistosta.    
Tilintarkastajien lausunto oli kahdesti. 
Jäseniä seuralla oli vuoden lopussa 138.    Seuran lehti Päreet ilmestyivät kaksi kertaa. 
Seuralle hyväksyttiin liiton mallisäännöt pienin muutoksin niihin. 
Kevätkokouksessa hyväksytty tilinpäätös vuodelle 2000 vahvisti johtokunnan sinä vuonna 



tehdyn päätöksen toimistotyöntekijän irtisanomisen olleen oikea ratkaisu.    Monien mutkien 
jälkeen selvisi uuden toimitilan kauppakirjan saaminen 25.6.    Vallonvägen 20:ssa 
sijaitsevassa talossa.     Kunnan allekirjoitusta jouduttiin odottamaan kesäkuun loppuun. 
 
Tässä talossa oli aikaisemmin asunut kaksi suomalaista perhettä ja talon saadessa 
asumiskiellon mäen alla olevan kuparisulattamon kadmiumpäästöjen vuoksi joutuivat he 
muuttamaan.    Tämän jälkeen talo toimi jonkun aikaa pakolaisten kokoontumistiloina ja sen 
jälkeen päihdeongelmaisten asunnottomien yöpymispaikkana.     Sparbankenilta saatiin 
pankkilaina 20 vuoden takaisin maksulla.     Osa lainasta kunnan takuulla sillä ehdolla että jos 
seura lopettaa toiminnan ennen kymmentä vuotta niin kunnan osuus lainasta on maksettava 
takaisin kunnalle.  
Kesäloman alkaessa heinäkuussa muutettiin uusiin tiloihin Vallonvägen 20:een.     Remonttia 
tehtiin heti alkuun niin että kaksi alakerran huoneista yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi.    
S-Ö piirin toimisto muutti vuokralle yhteen yläkerran huoneista.     Tupaantulijaiset 25.8.  
Järjestettiin neljät kakkuarpajaiset Vibergalla ja osallistuttiin Finsponga-markkinoille.    Pidettiin 
seuralla laskiaispäivä hernesoppineen,  pääsiäis- ja joulumyyjäiset,  pääsiäismyyjäisissä oli 
jäsenten omaa kirpparimyyntiä,  pöytävuokra 20 kruunua. 
Yhteistyönä seurakunnan ja Auran kanssa järjestettiin äitienpäivät seuralla.   Yhteistyönä myös 
perheretki Lunddaleniin. 
Seuralta oli edustajat Oxelösundin ja Norrköpingin suomiseurojen 40-vuotis- sekä 
Trosa-Vagnhäradin 30-vuotisjuhlissa.     Åkers Styckebrukiin 30-vuotisjuhlaan laitettiin 
onnittelukortti. 
Tehtiin uimahallimatka Linköpingiin, osallistujia 27.      Bingolottojen myynti heikkeni,  seuralle 
jäi lunastamatta ja palauttamatta yhä enemmän,  syksyllä vähennettiin tilausta 50 kpl/viikko.   
Murtovarkaita kävi entisissä tiloissa 5.6.,  tulivat sisään toimiston ikkkunasta,  särkeneet ja 
tyhjentäneet säästöpossut,  arkistokaapin ja tyhjentäneet  vaahtosammuttimen.   
Johtokunta hoiti siivouksen kevään aikana.    Vuoden lopulla oli puolen vuoden vuokra 
vanhasta maksamatta,  ei ollut sopimusta.    Pidettiin  lasten pikkujoulu seuralla. 
ABF:n suomenkielenkerho toimi seuralla.   
 

Eläkeläisjaosto.     Vuoden alussa ei saatu puheenjohtajaa eikä sihteeriä, valittiin joka 
kokouksessa erikseen.   
Jaoston jäseniä  Ilkka Lankila,  Maria Tiainen,  Kalevi Vuorenmaa,  Heikki Pietilä,  Eino 
Jakku, Enni Anttila,  Arvo Patvikko,  Eila Salmiluoto,  Raili Patvikko,  Elisa Korhonen,  Asko 
Kukkola, Sinikka Ruini,  Olavi Havanna ja Aulis Ahlberg.     Pidettiin kursseja ja käytiin 
kursseilla, opiskeltiin kirjanpitoa ja ruotsinkieltä.     Osallistuttiin RSE-piirin Öölannin matkaan.   
Ilkka Lankila ollut seuran edustajana kunnan eläkeläisneuvostossa (KPR). 
Syksyllä aloitettiin myös voimistelu.     Uudet tilat saatiin syksyllä käyttöön,  olimme apuna 
seuran pihan siivouksessa.     Osallistuttiin kokoukseen jossa käsiteltiin mahdollista 
senioritaloa Dunderbackenin alueelle ja käytiin katsomassa tiloja. 
Kakkuarpajaisia Vibergalla kahdet,  keväällä seuralla laskiaisena hernesoppaa,  rieskaa ja 
pannukakkua. 
 

Virkistysjaosto.      Keväällä pidettiin pääsiäistanssit,  markkinarieha ja pub-ilta seuran 
vanhalla talolla.    Keilailu antiikkiradalla juhannuksena.     Pidetty sauvakävelyä 
Lunddalenissa ja käyty Linköpingin uimahallissa virkistäytymäsä.     Uudella talolla ehdittiin 
syksyn aikana pitää grilli-ilta, pub-ilta ja joulujuhlat.    Yhdet orkesteritanssit Storängenin 
koululla keväällä. 
 

Nuorisojaosto.       Puheenjohtaja Markus Marttila.   Harrastettiin salibandya Nyhemin 
koululla,  soittajat jatkoivat myös uuden paikan vintillä harjoituksiaan.   Pikashakkikilpailussa 
Eskilstunassa mukana neljä jaostolaista.     Osallistuttiin neljän piirin lasten leirille ja kaksi 



perhettä perheparla-menttiin sekä liiton nuorten shakkikilpailuun.     Aloitettiin data-kerho, 
jonka puitteissa pidettiin datatreffit,  osallistujia 10 nuorta.  
Kokoonnuttiin myös valmistamaan ruokaa,  kuuntelemaan musiikkia ja seurustelemaan uusissa 
tiloissa.     Markus ja Mika vetäjinä lasten leirillä Slandössä. 
 

2002. 
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Heikki Marttila,  varapuheenjohtaja Seppo Rautio,  sihteeri  Eija Rautio,  muut 
varsinaiset jäsenet Tuula Mäkelä,  Enni Anttila,  Eini Petäjäjärvi,  Riitta Viinikkala,  Arja 
Vuorenmaa ja Mika Marttila.     Varajäsenet Paula Jaako,  Eila Tuohimaa,  Anne Dahlqvist ja 
Jorma Liimatainen.     
Taloudenhoitajana Brita Söderlund.     Tilintarkastajat Mauno Väyrynen ja Kalevi Vuorenmaa, 
varalla Mauri Mäki-Heikkilä ja John Sumell.   
 
Vuoden lopussa oli seuralla jäseniä 156.    Seuran lehti Päreet ilmestyivät kahdesti. 
Bingolottoarpoja myytiin edelleen,  niiden tilitys ei ollut aina ajankohtaista ja tilintarkastajat 
huomauttivat etteivät ole voineet seurata myyntitilastoa.     Bingolottoja jäi myymättä eikä niitä 
palautettu asianmukaisesti.     Seura joutui tänä vuonna maksamaan arpoja noin 28,000 
kruunua omista varoista.    Bingolottojen määrä vähennettiin 25 kpl/viikko syyskaudelle.  
Tilintarkastajien kehoitus seurata sähkön ja veden kulutusta.    Vuosi oli tappiollinen.  
Talon lopulliset kauppakirjat saatiin vasta tänä vuonna.    Talon lainamaksut 1531 kruunua 
kuukausittain.    Talovakuutus siirrettiin Östgöta Brandstodsbolagetille 1126kr/vuosi. 
Kunnalta saatiin 3,406 kruunun avustus lukaalin korjauksiin.  
Seuralla pidettiin kahta suomenkielen kurssia ABF:n alaisena,  nuorten ja aikuisten sekä 
lauantaikoulu lapsille.     Lauantaikouluun saatiin avustusta liitolta 5,000 kruunua ja myös 
kunnalta jonkun verran.     Lauantaikoululaisille ostettiin videot muiden tarvikkeiden lisäksi. 
Osallistuttiin liiton Finnlaviiniprojektiin.    Yhteinen Itsenäisyyspäivän juhla pidettiin 
Mariagårdenilla,  siellä oli juhlapuhujana läänin maaherra Björn Eriksson.    Hänet kutsuttiin 
samalla tutustumaan seuran tiloihin yhdessä kunnan johtohenkilöiden kanssa. 
Nämä tapahtumat järjestettiin Finnlaviininmerkeissä ja niihin saatiin avustusta liitosta. 
Seuralla pidettiin S-Ö piirin seurojen kehittämiskurssit sekä neljän piirin yhteiskokous. 
Pidettiin kolmet kakkuarpajaiset,  yhdet kirpparit ja osallistuttiin markkinoille,  pääsiäis- ja 
joulumyyjäiset.     Vapunpäivänä munkki- ja simakestit,  laskiaispäivänä hernesoppaa.  
Yhteistyönä pidettiin äitienpäivät Mariagårdenilla.    Oxelösundin kanssa tehtiin teatterimatka 
Motalaan.  
Osallistuttiin Nyköpingin 30-vuotisjuhlaan,  seuralta kaksi edustajaa,  lahjana luovutettiin 300 
kruunua nuorisotoimintaan ja seuran viiri sekä RSKL:n 45-vuotisjuhlaan jonka yhteydessä 
kahdelle seuramme jäsenistä luovutettiin liiton veteraanimerkki;  Brita Söderlund ja Tuula 
Mäkelä.   
S-Ö piirin shakkiturnauksessa Eskilstunassa oli kolme seuralta.    Seuran jäsen Ljubo Lipicar 
toimi eräänlaisena vahtimestarina ja huolehti pihamaan aurauksen talvella.    Tiloja vuokrattiin 
suomalaisen sosdem-yhdistyksen  kokouksiin.    Seuralta myytiin biljardi- ja pöytätennispöytä 
tilojen puuttuessa.     Kuntaan laitettiin avustusanomus saunaa varten samalla myytiin saunaa 
varten arpoja mutta kiinnostus oli heikko,  lopetettiin ja annettiin arpojen ostajille rahat takaisin.    
Nuoret pitivät seuralla juhlat lokakuun lopulla,  illan aikana vietiin bingolottoarpoja ja 
-kalentereita sekä 1660 kruunun summa käteistä, nämä vaadittiin takaisin tunnetuilta 
osallistujilta.  
 

Eläkeläisjaostoa ei saatu kokoon mutta eläkeläiset olivat silti mukana seuran touhuissa. 
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Veikko 



Alaverronen,  Sirkka Soininen,  Terttu Nyberg,  Seppo Rautio,  Tarja Salo-Larsson,  Leila 
Marttila ja Arja Vuorenmaa.      Aloitettiin tanssikurssi.    Pidettiin kummitusiltamat,  
juhannuskeilailu,  sauvakävelyä,  pubi-ilta.     Pidettiin pääsiäistanssit Fallan Folkets Husilla,  
seuralla vappuna naamiaiset ja markkinarieha.    Kesän päättäjäiset pidettiin grillijuttuna talon 
takana.   Joulujuhlat pidettiin seuralla.    Jäsenet harrastivat keilailua Korpenissa. 
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Markus Marttila.    Salibandya pelattiin lauantaisin Nyhemin 
koululla.    Soittajat jatkoivat harjoituksia yläkerrassa.    Järjestettiin datatreffejä,  kuunneltiin 
musiikkia ja näytettiin filmejä seuralla.    Osallistuttiin RSLU:n ja RSN:n sählyturnaukseen 
kahdella joukkueella,  12 mukana ja tuli toinen ja neljäs sija.    Osallistuttiin RSLU:n 
liittokokoukseen ja saman järjestön pitämään projektin suunnittelu- ja toteutus kurssille.     
Markus Marttila valittiin RSN:n puheenjohtajaksi heidän liittokokouksessaan.     Hän ollut myös 
leiriohjaajana RSLU:n palloiluleirillä Axevallassa.     Seuralle tuli valitus musiikin kuulumisesta 
alas taloihin.    Asiaa tutkittiin ja huomattiin ettei kuulu jos ikkunat ovat kiinni. 
 

2003 
Johtokunta.    
Puheenjohtaja Heikki Marttila,  varapuheenjohtaja Seppo Rautio,  sihteeri Eila Tuohimaa, 
varsinaiset jäsenet Riitta Viinikkala ( erosi vuoden alussa,  Eila Tuohimaa tilalle),  Tuula 
Mäkelä, Enni Anttila,  Arja Vuorenmaa,  Leila Marttila,  Anne Dahlqvist ja Mika Marttila.    
Varajäsenet Eila Tuohimaa,  Jorma Liimatainen ja Sirkka Soininen. 
Tilintarkastajat Mauno Väyrynen ja Kalevi Vuorenmaa, varalla Mauri Mäki-Heikkilä ja John 
Sumell.    Taloudenhoitajana Brita Söderlund.    Vuoden lopussa oli jäseniä 128.   
 
Päreet ilmestyivät kaksi kertaa. 
Kevätkokous jouduttiin pitämään kahdesti koska vuoden 2002 tilit eivät olleet valmiita 
kokous-päivään mennessä.   Toisessa jäsenkokouksessa käsiteltiin vain tilinpäätös ja 
vastuuvapauden myöntämisestä. 
Leila Marttila valittiin liiton edustajiston puheenjohtajaksi kevään liittokokouksessa.  
Seuralla toimi Virkistysjaosto sekä itsenäiset Nuoriso- ja Eläkeläisjaosto.    Seuralla 
nuorisokato, itsenäisen jaoston perustamisen jälkeen jätti 23 nuorta jäsenmaksun maksamatta. 
Kunnalta anottiin saunarahaa,  saatiin kielto.     Puheenjohtaja teki avustusanomuksen 
Suomi-Seura ry:lle syksyllä peruskorjaukseen ja saunaan,  vastaus saadaan keväällä 2004.    
Alakerran salia vuokrattiin yksityisille,  kokouksiin ja kursseihin.   
Seura järjesti neljän piirin hupikilpailun Bönernjärven rannalla,  päätteeksi lounas seuralla.   
Piirin eläkeläiset saivat kokoustaa ilmaiseksi alakerran salissa.     Yhteistyönä pidettiin 
Kansainvälinen Naistenpäivä ja äitienpäivä,  johon seura kustansi ruusut äideille. 
Eläkeläisjaosto järjesti Itsenäisyyspäiväjuhlan seuralla.    Kevätkaudella pidettiin lauantaisin 
lapsille koulua seuralla,  mukana kahdeksan lasta.   Myös nuoret jatkoivat kielikurssiaan 
keväällä,  aikuiset taas keväällä ja syksyllä.    Sähkön hinta sidottiin kesällä kahdeksi 
vuodeksi, syksyllä saatiin lopullinen lasku joka olikin puolet lisää jo maksettuihin laskuihin.  
Liiton veteraanimerkkejä anottiin vielä kahdelle seuran jäsenelle,  Raimo Tamminen ja Eila 
Tuohimaa,  merkit luovutettiin syyskokouksessa.     Laskiaispäivänä myytiin hernesoppaa ja 
laskiaispullia.    Keväällä pidettiin siivoustalkoot,  päätteeksi bingolottoilta.    Järjestettiin 
pääsiäis-,  syys- ja joulumyyjäiset sekä kahdet kakkuarpajaiset Vibergalla.    Osallistuttiin 
myös markkinoille,  joihin korttiporukka lahjoitti munkkitarpeet. 
Bingolottoja myytiin noin 15 - 20 viikottain.    Vuoden aikana yritettiin myydä lista-arpoja,  
vuoden lopussa ilmoitettiin kontrollantille että keskeytetään ja jaetaan rahat takaisin osallistujille.    
Tänä vuonna tuli seuralle tappiota yli 23,000 kruunua lähinnä korkeasta sähkönkulutuksesta ja 
pienentyneistä tuloista.     Seuran tiloissa kolme sähkömittaria,  joista yksi kuuluu linnankirkon 
tapuliin.     Päätettiin seurata sähkönkulutusta kuukausittain ja tutkia myös mihin sitä kuluu niin 



paljon.    Nämä huomattiin aluksi:  musiikkikerholla oma jääkaappi ja puoleksi jäässä sisältä,  
se poistettiin käytöstä,  toinen sähkön syöjä lämpöpatteri joka oli täysillä ja kerholaiset pitivät 
ikkunoita auki kun oli liian kuuma.     S-Ö piirin kokous pidettiin seuralla. 
Seura anoi liitolta nuorisostipendiä Joni Jaakolle seuraavalle vuodelle. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja  Raimo Tamminen,  sihteeri Elisa Korhonen,  muut 
jäsenet Eino Jakku,  Asko Kukkola,  Enni Anttila,  Raija Tamminen,  Aulis Ahlberg,  Arvo 
Patvikko,  Kalevi Vuorenmaa,  Raili Patvikko ja Olavi Havanna.    
Osallistuttiin piirin kokouksiin ja pidettiin toimintaa yllä seuralla.    Tehtiin matka Norrköpingiin 
työläismuseoon ja kaupunginmuseoon.    Tehtiin parlamenttimatka Helsinkiin.    Pidettiin S-Ö 
piirin eläkeläisten kokous seuralla jonne laitettiin ruoka.    Tehtiin matka Tukholmaan.  
Jaostolaisia oli Eläkeläisyhdistys Otavan 20-vuotisjuhlassa Motalassa.    Keväällä järjestettiin 
päättäjäisgrillijuhla.    Syksyllä otettiin ohjelmaan myös jumppa.    Pidettiin Itsenäisyyspäivä 
seuralla omin leivonnaisin,  ohjelmaan avustus ABF:ltä.  
Kunnan eläkeläisneuvostossa oli seuralta Ilkka Lankila ja Elisa Korhonen varalla. 
    

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Veikko 
Alaverronen,  Seppo Rautio,  Arja Vuorenmaa ja Sirkka Soininen.  
Toiminnassa oli keilailua ja sauvakävely kerran viikossa.    Keväällä yritettiin saada joukkuetta 
Korpenin keilaturnaukseen mutta ei saatu koko joukkuetta kokoon.    Vuoden aikana pidettiin 
rapujuhlat,  Halloween-ilta,  Ystävänpäivän illanvietto,  rapu-grillijuhlat ja joulujuhla.    
Osallistujia näissä oli 10 ja 40 välillä.     Keväällä yritettiin tanssikurssia mutta osanottajia oli 
liian vähän.     Pääsiäismyyjäiset.    Juhannuskeilailussa antiikkiradalla voitti Seppo Rautio 
monen vuoden yrittämisen jälkeen.   
 

Nuorisojaosto.     Puheenjohtaja Mika Marttila.    Toiminnassa sählyä,  yhdet kekkerit ja 
aiheutettu taas vahinkoja.    Musiikkikerholaiset soittivat pari kerta viikossa.    Elokuvailta 
Pirtillä. 
Tietokonetreffi pidettiin muissa tiloissa. 
 
 
 
 

2004 
Johtokunta.    
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,   varapuheenjohtaja Seppo Rautio,  sihteeri Sirkka Soininen, 
varsinaiset Eila Tuohimaa,  Lasse Viinikkala,  Tuula Mäkelä,  Anne Dahlqvist,  Leila Marttila ja 
Enni Anttila,  varalla Riitta Viinikkala,  Raimo Tamminen,  Heikki Marttila ja Veikko 
Alaverronen. 
Taloudenhoitajana toimi Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Aulis Ahlberg ja Mauno Väyrynen, 
varalla Mauri Mäki-Heikkilä ja John Sumell.    Jäseniä vuoden lopulla oli 120.    
Päreet ilmestyivät kolmesti.   Päreitten painatus siirrettiin Siemensille jossa vastaavana Ritva 
Kinnunen. 
Liityttiin vuoden alusta jäseneksi Suomi-Seura ry:hyn Suomessa. 
Otettiin myyntiin Sverigelotten arpoja bingoloton kautta,  niistä tuli seuralle 10kr/arpa. 
Talolainan lyhennyksiin anottiin kolmenvuoden taukoa,  vain korot maksettaisiin,  saatiin yksi  
vuosi taukoa.     Sähkönkulutus väheni puoleen mutta kulutusta tarkkailtiin silti edelleen. 
Nuorisojaoston toiminnasta tuli valituksia,  ehdotettiin jaoston valitsevan keskuudestaan 
vastuuhenkilön niin toiminta voi jatkua. 
Nuorisojaostoa ei saatu kokoon vuoden alussa,  soittoa harrasti 3-5 nuorta,  laitettiin huoneen 
käyttömaksuksi 500 kr /kk kattamaan sähkön kulutus ja vaatimus että kaikkien harrastajien 
oltava seuran jäseniä,  toiminta loppui ja soittajat muuttivat muualle maaliskuun alusta lähtien 



mutta tavarat olivat jäljellä yläkerrassa vielä huhtikuulla. 
Pidettiin yhteistyönä äitienpäivät seurakuntasalilla sekä kesäretki seuralla,  mistä 
veikkauskävely kylän alueella,  kahvia,  pullaa ja makkaraa tarjolla kaikille mukana olleille.    
Pidettiin Fallan Folkets Husilla iltamat jossa oli Motalan Suomi-Seuran komediaryhmän 
teatteriesitys aluksi ja kahvitus sen jälkeen.  
S-Ö piirin toimisto muutti 15.3. yläkerran tiloista Norrköpingiin,  loput tavarat haettiin pois 
kesäkuussa.    Piirin pöytiä saatiin lainata tänä aikana. 
Saatiin Suomi-Seura ry:ltä tukirahaa talokorjauksiin 2,000 euroa,  avustus laitettiin 
sisäkorjauksiin.  Jatkokorjauksiin anottiin taas 2000 euroa sekä 100 euroa Päreisiin ja 1000 
euroa koipiontikoneeseen.     Laitettiin avustusanomus kuntaan toimintaan ja talokorjauksiin. 
Liittokokousvuosi,  seuralta osallistuivat Seppo Rautio ja Leila Marttila.    Liitto aloitti 
hallinto-alueiden hankkeen.     Liitolla myös jäsenhankintavuosi johon osallistuimme. 
Kalevala-näyttelykiertue Ruotsissa otettiin kirjastoon,  näytteillä myös esineitä jäseniltä, 
Kalevalakoruja,  tuohiesineitä,  kantele,  muutamia Kalevalakirjoja eri ajoilta,  S-Ö piirin 
kansanpuku,  kuvanäyttely seuralta,  suomalaisia kansallispukujen esittelijöitä avajaispäivänä 
sekä hanurinsoittoa,  Onni Mäntylä. 
Pidettiin pääsiäis- ja joulumyyjäiset,  osallistuttiin markkinoille jossa myytiin leivonnaisarpoja ja 
pidettiin päivällä kahvitarjoilu seuralla.   
Tehtiin bingolottomatka Göteborgiin.   Julistettiin talon nimikilpailu Päreissä,  ostettiin käytetty 
TV.  Joulupäivällisen laittoivat Anne Dahlqvist ja Sirkka Soininen. 
Paloturvallisuuskurssi pakollinen jos tiloissa oleskelee yli 50 henkilöä, ilmoitettiin seuralle 
mahtuvan 45 henkilöä.    
Murto seuran tiloihin kellarin kautta,  särjetty lukkoja,  viety bingolottoja,  alkoholia 4 pulloa ja 
kristallivaasi ja vahvistin.    Saatiin Vallonbygdeniltä hella lahjaksi.    Keittiön komeroon 
asennettiin Åke Dahlqvistin lahjoittama lämminvesivaraaja.    Saatiin myös keittiön kalusteet 
lahjaksi sekä Tammisilta 2 pöytää ja neljä tuolia.    Sapa:lta saatiin lahjoituksena yksi 
kokouspöytä ja toimisto-tuoli,  kuusi arkistokaappia,  neljä hyllyä,  jääkaappi ja  WC-istuin.    
Keittiö saatiin remontoitua ja tapetit eteiseen.    Asennettiin vesimittari ja taimerit 
lämpöpattereihin. 
Leila Marttila aloitti suomenkielen opintokerhon syksyllä.    Vibergan arpajaisiin laitettiin uudet 
palkinnot kakkujen sijaan;  kahvia,  makeisia ja lahjakortteja Vibergalle. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja  Raimo Tamminen,  sihteeri Elisa Korhonen,  muut 
Terttu Havanna,  Onni Mäntylä,  Arvo Patvikko,  Enni Anttila,  Anneli Mäntylä,  Aulis Ahlberg,  
Maria Tiainen,  Kalevi Vuorenmaa ja Asko Kukkola.      RSE:n  kokousedustajiksi valittiin 
Raimo Tamminen,  Kalevi Vuorenmaa ja Maria Tiainen. 
Kevään parlamenttimatkaan avustusta linja-automaksu ja 300 kr henkilöä kohti. 
Vuoden aikana luettiin ABF:n kursseina Suomen historiaa ja terveyden hoitoa sekä Aulis 
Ahlbergin ohjauksessa ruotsinkieltä.    Viikottain pidettiin pienimuotoista jumppaa.    Vuoden 
aikana osallistuttiin vanhustentalo Betarin yhteiskokouksiin,  Raimo Tamminen edustajana. 
Osallistuttiin RSE:n kevätjuhlaan Norrköpingissä ja Hjälmarin rannalla järjestettyyn kolmipäiväi- 
 
seen leiriin syyskuussa.     Käytiin piirin kokouksissa Nyköpingissä ja Eskilstunassa.   Käytiin 
piirin järjestämillä luennoilla Norrköpingissä laki- ja perintöasioista sekä Torshällassa dementia 
aiheesta.    Myytiin arpoja Vibergalla,  osallistuttiin pääsiäis- ja joulumyyjäisiin seuralla sekä 
pidettiin oma joulujuhla pikku ruokailuineen.    Ilkka Lankila ja varalla Elisa Korhonen olivat 
mukana kunnan eläkeläisneuvostossa.    Tarjottiin joulupuuro viimeisenä kokoontumispäivänä 
ennen joulua. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Jorma 
Liimatainen,  Veikko Alaverronen,  Seppo Rautio,  Sirkka Soininen,  Tarja Salo-Larsson,  



Arja Vuorenmaa,  Terttu Nyberg ja Leila Marttila.     Pidettiin Ystävänpäiväiltamat samalla 
myös karaokea.    Laskiaispäivänä myytiin seuralla hernekeittoa ja laskiaispullia.   Muuta 
toimintaa; vapun aattoiltana illanvietto,  grillausta markkinailtana toukokuun lopulla,  perinteinen 
juhannuskeilailu,  sauvakävelyä,  kuntotanssia,  hiihtopub,  rapukekkerit elokuulla,  joulujuhla 
jossa esiintyivät tiernapojat.  Ja joulupukki lahjoineen. 
 

Nuorisojaostoa  yritettiin Mika Marttilan toimesta,  ei saatu alkuun. 
 

2005 
Johtokunta.    
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut Tuula Mäkelä,  Leila Marttila,  Raimo Tamminen,  Seppo Rautio,  Eila Tuohimaa ja 
Lassi Viinikkala,  varalla Veikko Alaverronen,  Enni Anttila,  Arja Vuorenmaa ja Pirjo Rautio. 
Taloudenhoitajana Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Mauno Väyrynen ja Aulis Ahlberg,  
varalla John Sumell ja Kalevi Vuorenmaa. 
Päreet ilmestyivät neljä kertaa.    Jäseniä seuralla oli 151,  joista nuorisoa 21 ja eläkeläisiä 69.  
Osallistuimme liiton jäsenhankintakilpailuun ja saimme 15 uutta jäsentä. 
Seuran 45-vuotisjuhla pidettiin Storängenin koululla,  paikalla myös seuran valokuvanäyttely.  
Mukana 80 henkilöä.    Viisi henkilöä sai seuran viirin ja kunniakirjan kolmetoista henkilöä.  
Kunniakirjat ovat uusi muoto kiittää aktiivisesta toiminnasta vähintään kymmenen vuoden 
aikana.  Juhlapuhujana oli Leila Marttila.   Juhlista tehtiin video-dvd. 
Yhteistyönä muiden paikkakunnan yhdistysten kanssa pidettiin äitienpäivä ja kesäkuussa 
ulkoilupäivä. 
Itsenäisyyspäivänä pidettiin kahvitilaisuus kunnan edustajille ja keskusteltiin energiansäästösta 
ja sauna investoinnista sekä esiteltiin tähän asti tehdyt korjaustyöt.    Laitettiin kuntaan 
avustusano-mus saunasta.     Seuralla pidettiin suomenkielenkurssia Leila Marttilan johdolla.   
Johtokunnan alaisuudessa toimi talotoimikunta vastaavana vetäjänä Veikko Alaverronen.  
Talkooväkeen kuului 5 - 10 seuran jäsentä.    
Talon remontointiin saatiin 2,000 euroa Suomi-Seura ry:ltä.    Taloa remontoitiin kesän alusta  
ja koko syksykauden.    Pihamaan kaltevuutta muutettiin ja pihaan ajettiin sepeliä Juhani 
Ranisen 
toimesta.    Laitettiin kellarin ikkunat umpeen vain yksi jätettiin jäljelle,  kaivettiin talon 
perustukset näkyville ja laitettiin uusi kosteussuoja sekä sorat ympärille. 
Tehtiin pihaan toinenkin sisääntulo ja saatiin parkkeerausongelma ratkaistua.    Aitaa korjattiin 
ja tehtiin talon taakse grillipaikka.    Ulkoseinät maalattiin,  skylift Siemensiltä lainaan 
ilmaiseksi. Pääsisäänkäynnin eteiset tapetoitiin.    Välikatolle laitettiin 200 mm: eriste.    
Suomi-Seura ry:n 
avustuksen lisäksi johtokunta möi Sverige-arpoja.    Talokorjaus selvitys Suomi-Seura ry:lle 
viime vuodelta.    Tälle vuodelle budjetoitu 23,000kr korjauksiin.    Kopiokoneen avustus 
sijoitettiin  tietokoneen hankintaan.   
45-vuotisjuhlaan anottiin apurahaa,  talousarvio siihen oli 23,000 kruunua. 
Suomi-Seura ry:ltä 20 kirjan lahjoitus.   
Seuran jäsenet Leila Marttila liiton edustajiston puheenjohtajana ja Heikki Marttila S-Ö piirin 
hallituksen puheenjohtajana.    Seppo Rautio seuran edustajana liiton edustajiston 
kokouksessa.    
Tuula Mäkelä ja Arja Vuorenmaa edustajina yhteistyökokouksissa sekä ABF:n 
vuosikokouksessa. 
Pentti Rantala ja Eija Rautio edustajina S-Ö piirin kokouksissa. 
Saatii edellisen vuoden sähkömaksuista hyvitystä 12,918kr. 
Laitettiin Eskilstunan Suomi-Seuran 50-vuotisjuhlaan onnittelu-adressi  ja piirin 35-juhlaan 
lahjana 250 krunua kulttuuritoimintaan,  juhlassa oli seuralta yhdeksän esiintyjää,  esitettiin 



kaksi sketsiä. 
Laskiaisena oli seuralla hernesoppaa ja laskiaispullia,  pääsiäisenä perinteinen suomalainen 
pääsiäisruoka ja jouluna jouluruokia kahdessa kattauksessa.    
 
Pidettiin pääsiäis-,  syys- ja joulumyyjäiset,  jossa suosituin myyntiartikkeli varpuluuta. 
Bingolottoja myytiin edelleen sekä myytiin joulukalentereita ja syksyllä pidettiin yhdet 
lista-arpajaiset.    Osallistuttiin markkinoille ja pidettiin Vibergalla arpajaisia.     Seuran tiloja 
vuokrattiin yksityisille henkilöille ja yhdistyksille,  mm. Falun Gong ryhmä maanantaisin.    
Pirtin vuokraukseen tehtiin säännöt ja hinnat.   
Hankintoja;  pölynimuri,  lämpö-ajastin,  murtohälytin,  uusi vahvistin ja tilinpito-ohjelma tieto- 
koneeseen.     Lahjoituksina saatiin Siemensiltä kaappipakastin,  Outokummulta arkistokaappi 
ja kaksi palosammutinta Mika Koljoselta talon takana ollutta aidan porttia vastaan.    Pihalla 
ollut "myllynkivi" lahjoitettiin Jorma Liimataiselle.    
     
Seuralle tulleet 45-vuotislahjat:   ABF 2,500kr kulttuuritapahtumaan,  S-Ö piiri 300 kruunua 
nuorisotoimintaan,  SocDem yhdistys 500 kruunua,  Norrköpingin Suomi-Seura 250 kruunua 
nuorisotoimintaan,  Motalan Suomi-Seura kukkia ja lahjakortti 200 kruunua,  Eläkeläisyhdistys 
Aura kukkia,  Suomenkielinen seurakuntaryhmä kukkia ja kirja,  Nyköpingingin Suomi-Seura 
kukka,  Eskiltunan Suomi-Seura onnittelukortti,  Oxelösundin Suomi-Seura Majakka-taulu. 
Seuran viirin 20 vuotta aktiivisesta työstä seuralla saivat Seppo Rautio,  Eila Salmiluoto,  Enni 
Anttila,  Arvo Patvikko ja Marja-Leena  Pesonen.    Kunniakirjan saivat:  Aulis Ahlberg,  Asko 
Kukkola,  Elise Korhonen,  Ilkka Lankila,  Jorma Liimatainen,  Heikki Marttila,  John Sumell,  
Raimo Tamminen,  Maria Tiainen,  Kalevi Vuorenmaa,  Veikko Tuohimaa,  Mauno Väyrynen 
ja Riitta Viinikkala. 
 

Eläkeläisjaosto.     Puheenjohtaja Raimo Tamminen.    ABF:n kursseina 
pidettiin kursseja Kohtuullinen elämänlaatu , Suomen ja Ruotsin historia sekä käsityö.  
Osallistuttiin RSE:n parlamenttiin ja heidän 15-vuotis-juhliinsa ja  Eskilstunan Ikinuorten 
30-vuotisjuhlaan.    Teimme bussimatkan Ulrikan markkinoille.    Osallistuimme seuran 
markkina-myyntiin ja joulumyyjäisiin,  seuran 45-vuotisjuhliin ja joulujuhlaan.    Molempien 
kausien päättäjäisiksi päivällinen.    Raimo Tamminen ollut jäsenenä piirin eläkeläisten 
hallituksessa ja osallistunut vanhustentalo Betarin yhteiskokouksiin.    Ilkka Lankila oli 
edustajana kunnan eläkeläisneuvostossa.     Järjestettiin seuralla ruokailu piirin eläkeläisten 
kokoukseen maalis-kuussa ja käytiin Motalan Suomiseuran eläkeläisten joulujuhlassa. 
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Arja 
Vuorenmaa,  Veikko Alaverronen,  Sirkka Soininen,  Eija Rautio,  Tarja Salo-Larsson ja 
Jorma Liimatainen. 
Vuoden aikana pidettiin Ystävänpäivä,  pääsiäisjuhla lammaspaisteineen,  markkinarieha, 
grillijuhla elokuulla,  kulttuurijuhla seuran 45-vuotispäivänä,  Ola Kattilakoski soittamassa ja 
laulamassa.    Laskiaisena myytiin hernesoppaa ja laskiaispullia kahveineen.   Harrastettiin 
myös  sauvakävelyä Lunddalenissa ja pidettiin tanssikurssia seuralla. 
Juhannuskeilailussa meni voitto Veikko Alaverroselle. 
Pikkujoulujuhla ohjelmineen,  ruokailukattaus laitettiin kahdesti.    Joulumyyjäiset.    
Järjestettiin ruokailu piirin kokoukseen seuralla. 
Uutena toimintana aloitti Teatteriryhmä Virkistäytyjät,  vetäjinä Sirkka Soininen,  Veikko 
Alaverronen ja Ola Kattilakoski säestämässä,  harjoitukset joka sunnuntai.    Ryhmä esiintyi 
seuran 45-vuotisjuhlassa,  S-Ö piirin 35-vuotisjuhlassa sekä seuran pikkujoulussa.    
 

2006 
Johtokunta.   



Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut Veikko Alaverronen,  Enni Anttila,  Seppo Rautio,  Tuula Mäkelä,  Leila Marttila ja 
Raimo Tammi-nen,  varalla Kalevi Vuorenmaa,  Arja Vuorenmaa,  Pirjo Rautio ja Anne 
Dahlqvist.    
Taloudenhoitajana toimi Brita Söderlund.    Tilintarkastajina Anja Oksa ja John Sumell,  varalla 
Aulis Ahlberg ja Eija Rautio. 
Jäseniä oli 154,  joista alle 25-vuotiaita 18 ja yli 64-vuotiaita 61.    Osallistuttiin RSKL:n 
jäsen-hankintakampanjaan.   Toiminnoista ilmoitettiin ruotsinsuomalaisissa lehdissä ja 
radiossa. 
Päreet ilmestyivät neljä kertaa ja jaettiin 350 talouteen kunnan alueella.  
Seuralle laitettiin kotisivu ja sähköposti,  vastaavana Sakari Honka. 
Pankkiasiat huolehdittiin pääasiassa internetpankissa.    Seuran kulttuuritili lopetettiin.    Vuosi 
oli tappiollinen. 
 
Suomi-Seura ry:ltä saatiin apurahoja 100 euroa seuran lehden Päreet painatukseen,  200 euroa 
kotisivun tekoon ja 1,000 euroa astianpesukoneseen ja salin kalustoon,  yhteensä noin 11,500 
kr. 
Suomalaisten seurojen yhteistyökokouksissa oli mukana Tuula Mäkelä ja Arja Vuorenmaa,   
samat myös ABF:n vuosikokouksissa.    Heikki Marttila oli S-Ö piirin puheenjohtajana.    Leila 
Marttila toimi RSKL:n edustajiston puheenjohtajana.     Raimo Tamminen ja Leila Marttila 
kuuluneet Ruotsin-suomalaisten Valtuuskuntaan.    Seuran edustajana kunnan 
eläkeläisneuvostossa oli Ilkka Lankila.    Åke Dahlqvist osallistui RSKL:n puheenjohtajien 
konferenssiin ja Pentti Rantala S-Ö piirin järjest-ötoiminnan kurssille.  
Vibergalla jatkettiin arpojen myyntiä kevätkaudella.    Myytiin bingoarpoja ja joulukalentereita 
sekä Sverige-arpoja,  kaikki hoidettiin hyvin,  myös muutkin myydyt arvat.    Arpavastaavana 
toimi Pentti Rantala.    Seura osallistui Finspongamarkkinoille myymällä kahvia munkkeja ja 
karjalanpiirakoita.   
Seuralla pidettiin myyjäiset pääsiäisenä ja ennen joulua sekä syysmarkkinat lokakuulla.    
Varoja saatiin myös Virkistäytyjien esiintymisistä soc.dem. puolueen vaalitilaisuudessa ja 
Pohjola-Norden yhdistyksen päivällisillä.     
Juhlivalle Oxelösundin Suomi-Seuralle lahjoitettiin Finspång-aiheinen messinkilautanaen. 
Talon korjauksiin saatiin jälleen apurahaa Suomi-Seura ry:ltä Suomesta. 
Kaikki korjaustöitä tehtiin talkoilla ammattimiesten ohjauksessa,  mukana 5-10 seuran jäsentä, 
vastaavana vetäjänä Veikko Alaverronen.    Alakerran toaletti saneerattiin ja korjattiin sali. 
Taloa vuokrattiin yhdistyksille ja yksityishenkilöille.    Falun Gong ryhmä vuokrasi tiloja 
kevätkaudella kerran viikossa.    Syyskuusta lähtien toista yläkerran huonetta vuokrasi hieroja 
Galina Suuronen kahtena päivänä viikossa.     
Seuran valokuvakansiot järjestettiin yhtenäiseksi.  
Hankittiin uusi lukollinen postilaatikko,  suomalaisia onnittelukortteja ja suruadresseja sekä 
Sanoy lämpöpumppu.    Seuralla taas murtoyritys,  eivät päässeet sisään mutta kellarin ovi oli 
särjetty.     
Päreisiin laitettiin kysely saunan tarpeesta. 
Joulumyyjäisten suosikit tänä vuonna varpuluuta ja jätkänkynttilä. 
 

Virkistysjaosto.       Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Eija 
Rautio,  Veikko Alaverronen,  Sirkka Soininen,  Tarja Salo-Larsson,  Arja Vuorenmaa,  
Sakari Honka ja Jorma Liimatainen. 
Laskiaisena oli myynnissä hernesoppaa ja laskiaispullia,  järjestettiin pääsiäisruokailu.   
Juhannuskeilailua perinteellisesti,  voittaja tälle vuodelle Eija Rautio.    Harrastettiin 
sauvakävelyä Arja Vuorenmaan ja Kalevi Vuorenmaan johdolla kevätkaudella.    Pidettiin 
grilli-ilta elokuulla sekä  joulu-juhla kahden kattauksen päivällisineen,  virkistäytyjät esittivät 



ohjelmaa ja joulupukkikin vieraili paikalla.   Joulupäivällisestä tuli suosittu ja molemmilla 
kerroilla oli Pirtti täynnä.    Tanssi-,  laulu-  ja teatteriryhmä Virkistäytyjät harjoittelivat 
sunnuntaisin ja heidän esityksistään päästiin iloitsemaan myös illanvietoissa.     Vetäjinä 
Sirkka Soininen ja Veikko Alaverronen sekä soittajana Ole Kattila-koski.     He esiintyivät myös 
Soc.Dem. yhdistyksen vaalitilaisuudessa ja Pohjola-Nordenyhdistyksen juhlissa Norrköpingissä,  
siellä esitettiin  perinteisiä suomalaisia paritanssiesityksiä.  
Lasten vanhempien forumille laitettiin ruuat.     Opeteltiin seurojen peruskurssitietoa. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Raimo Tamminen,  sihteeri Elisa Korhonen ja 
taloudenhoitajana Brita Söderlund.      Raimo Tamminen oli RSE:n S-Ö piirin hallituksen 
jäsenenä. 
Ilkka Lankila oli seuran edustajana Kunnan eläkeläisneuvostossa. 
Kokoonnuttiin viikottain joka torstai ja maanantai.    Järjestettiin seuraavat kurssit ABF:n kautta; 
maantieto,  historia,  käsityöt ja terveelliset elämäntavat.    Osallistuttiin keväällä RSE:n 
eläkeläisparlamenttiin ja syksyllä liittokokoukseen.     Käytiin S-Ö piirin eläkeläisten 
kokouksissa,  toiset pidettiin Pirtillä ja sinne järjestettiin ruokailu.     Myimme seuran arpoja 
Vibergalla ja pidettiin omia arpajaisia.     Osallistuttiin seuran myyjäisiin pitämällä omaa 
myynti-pöytää.     Käytiin syömässä seuran järjestämässä joulupöydässä.     Kevätkauden 
lopettajaiset jouduttiin pitämään sisällä huonon sään vuoksi.     Syyskauden lopettajaiset 
Pirtillä,  tarjolla kinkkua, leipää ja riisipuuroa sekä viihteenä Onni Mäntylän hanurimusiikki. 
Piirin eläkeläisjaoston kevätjuhlassa Norrköpingissä oli näytteillä käsityökerhon töitä. 
Raimo Tamminen valittiin Ruotsinsuomalaisten Valtuuskuntaan varsinaiseksi jäseneksi. 
 
 
 

2007 
Johtokunta.      
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut varsinaiset jäsenet Raimo Tamminen,  Tuula Mäkelä,  Leila Marttila,  Enni Anttila, Veikko 
Alaverronen,  Seppo Rautio sekä varajäsenet Kalevi Vuorenmaa,  Arja Vuorenmaa,  Sakari 
Honka ja Anne Dahlqvist, 
Taloudenhoitajana Brita Söderlund.     Tilintarkastajat Anja Oksa ja John Sumell sekä varalla 
Eija Rautio ja Aulis Ahlberg. 
Jäseniä seurassa oli 146,  joista alle 25-vuotiaita 11 ja yli 64-vuotiaita oli 68.    Toimintavuoden 
aikana kirjattiin 10 uutta jäsentä.     Jäsenmaksuja korotettiin 10 kr/henkilö ja 20 kr/perhe-kortti. 
Päreet-lehti ilmestyi kolme kertaa ja jaettiin 350 talouteen. 
Sakari Honka huolehti seuran kotisivusta;  www.finsponginsuomi-seura.se  
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist osallistui maaherran päivällisille Linköpingin linnassa. 
Seuran kevätkokouksessa tehtiin RSKL:n liittokokoukselle  kaksi aloitetta sekä seuraavat 
henkilö-esitykset RSKL:n toimintaan;  hallituksen varajäseneksi Seppo Rautio ja hallituksen 
varapuheen-johtajaksi Leila Marttila,  edustajiston puheenjohtajaksi Leila Marttila sekä 
ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan Leila Marttila ja Raimo Tamminen,  kaikki seuran jäseniä.     
Seuran edustajina liittokokouksessa toukokuussa olivat Raimo ja Raija Tamminen.  
Kunnan eläkeläisneuvostossa oli seuran edustajana Pentti Rantala ja varalla Raimo Tamminen,  
heidät valittiin neljäksi vuodeksi.     Leila Marttila toimi liiton edustajiston puheenjohtajana. 
Finspångin suomalaisseurojen yhteistykokouksissa olivat seuran edustajina Tuula Mäkelä,  
Anne Dahlqvist ja Arja Vuorenmaa.     Heikki Marttila S-Ö piirin puheenjohtajana,  seuran 
edustajina S-Ö piirin kokouksissa olivat Pentti Rantala,  Seppo Rautio,  Eija Rautio ja Raimo 
Tamminen.  
Yhteistyönä muiden yhdistysten kanssa pidettiin äitienpäivä ja Suomen Itsenäisyyspävä.     
Suomen itsenäisyyden 90 vuotta juhlittiin monin tavoin,  lähempi selvitys Virkistysjaoston 
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toimintakerto-muksessa.     Siilinjärven Sekaset-kuoron vierailuun saaatiin avustusta 
Suomi-Seura ry:ltä,  (noin 5,500 kruunua),  kuorossa oli mukana 47 henkilöä. 
Joukko seuran jäseniä teki kulttuurimatkan Linköpingiin katsomaan M.A. Nummista ja Pedro 
Hietasta.    Tilattiin seuralle RSKL:n juhlakirjoja kymmenen kappaletta. 
Taloa vuorattiin yksityisille ja yhdistyksille.    Falun Gong vuokrasi tiloja kerran viikossa.    
Vakituinen vuokralainen hieroja Galina Suuronen käytti toista yläkerran huonetta ja syksyllä 
vuokraus virallistettiin ja tehtiin sopimus kuukausivuokrasta. 
Saunakyselyyn edellisvuonna saatiin vain pari vastausta,  laitettiin toistaiseksi sivuun.   
Salinlattiaa vahvistettiin palkeilla.    Seppo Rautio piti seuran jäsenille kuuden päivän ilmaisen 
tietokone- 
kurssin ABF:llä.     Kotimaa-lehti teki haastattelun seuralla. 
Myytiin arpoja Vibergalla,  Sverigearpoja ja osallistuttiin markkinoille.    Ostettiin saliin 6 pöytää 
ja 34 tuolia.     Korjaustöinä saatiin valmiiksi yläkerrassa yksi huone,  eteinen ja WC. 
Lahjoituksina saatiin salin seinälle Raija Tammisen valmistama kello,  suihkukoppi 
Atleettiklubilta, astianpesukone John Sumellilta,  imuri Åke Dahlqvistilta ja tauluja Gunnel ja 
Jörgen Andessonilta 
sekä kymmenen kirjaa Suomi-Seura ry:ltä. 
 

Eläkeläisjaosto.       Puheenjohtaja Raimo Tamminen,  sihteeri Elisa Korhonen,  
taloudenhoitaja Brita Söderlund. 
ABF:n kautta jatkettiin seuraavia kursseja;  maantietoa,  historiaa,  käsitöitä ja terveelliset 
elämäntavat tietoutta sekä tietokoneen käyttöä vetäjänä Seppo Rautio.      Raimo ja Raija 
Tamminen edustivat seuraa liiton 50-vuotis juhlissa ja liiton kulttuuripäivillä.    Kulttuuripäville 
osallistui seuralta 17 henkilöä. 
Kunnan eläkeläisneuvostossa (KPR) olivat seuran edustajina Pentti Rantala ja varalla Raimo 
Tamminen.     Osallistuttiin RSE:n S-Ö piirin kokouksiin.     Toukokuussa vierailtiin 
Arbets-museumin valokuvanäyttelyssä Norrköpingissä.     Arpojenmyyntiä Vibergalla,  
osallistuttiin seuran kevät- ja joulumyyjäisiin,  järjestettiin kahvitus seuran jäsenkokoukseen ja 
yhteen KPR:n kokoukseen seuralla.     Kevät-  ja syyskauden päättäjäiset pidettiin Pirtillä.     
Onni Mäntylä viihdytti soitollaan tapaamisissa.    Vuoden aikana toimintoja kertyi 35 opintojen, 
käsitöiden ja yhdessäolon merkeissä. 
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteereinä Tuula Mäkelä ja Sirkka 
Soininen, muut Veikko Alaverronen,  Sakari Honka,  Tarja Salo-Larsson,  Eija Rautio,  Seppo 
Rautio ja Arja Vuorenmaa. 
 
Pidettiin pääsiäismyyjäiset 1.4. jossa myytävänä myös lohikeittoa.     Pääsiäisenä järjestettiin 
juhlaillallinen.    Laskiaista vietettiin hernesopan ja laskiaispullien merkeissä.    Seuran 
myyjäisissä myytiin arpoja ja pidettiin kirpputoria.     Pidettiin vappunaamiaiset karaoken 
merkeissä ja yksi karaokeilta syksyllä.    Juhannuskeilailu entiseen tapaan,  keilailun voitti 
Veikko Alaverronen. 
Suomen itsenäisyyden 90 vuotta juhlittiin jo elokuun lopulla jolloin saimme vieraaksi 
Siilinjärveläisen Sekaset-kuoron jotka esiintyivät seuraavasti;  Pirtillä grilli-ilta (mahtava 
tunnelma),  Rejmyressä ulkoilmakonsertti,  juhlailtamat Storängenin koululla ja päätteeksi 
sunnuntaina hengellinen konsertti Mariagårdenilla.     Virkistäytyjät  esiintyivät 
Itsenäisyyspäivän juhlassa Mariagårdenilla.   
 

2008 
Johtokunta.  
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut varsinaiset jäsenet Veikko Alaverronen,  Leila Marttila,  Tuula Mäkelä,  Tyyne Rantala,  



Seppo Rautio ja Raimo Tamminen,  johtokunnan varajäsenet Anne Dahlqvist,  Sakari Honka,  
Arja Vuorenmaa ja Kalevi Vuorenmaa. 
Sääntöjä muutettiin niin että seuran puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  
Taloudenhoitaja Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Anja Oksa ja John Sumell sekä varalla Aulis 
Ahlberg ja Eija Rautio.     Vuoden lopussa oli pankkivelkaa jäljellä 88,750 kruunua. 
Jäseniä oli vuoden lopussa 154,  joista alle 25-vuotiaita 17 ja yli 64-vuotiaita 66.    
Jäsenmaksuja korotettiin 10 kruunua.     Päreet-lehti ilmestyi kolme kertaa.    Lehti sai 
toimintaansa avustusta Suomi-Seura ry:ltä Suomessa.     Sakari Honka ylläpiti seuran 
kotisivua. 
Tuula Mäkelä ja Anne Dahlqvist olivat seuran edustajina muiden Finspångin suomalaisten 
seurojen yhteiskokouksissa.    ABF:n kokousedustajina olivat Tuula Mäkelä ja varalla Arja 
Vuorenmaa, kokouksia ei ollut tänäkään vuonna.     Heikki Marttila oli S-Ö piirin 
puheenjohtajana.     Kunnan eläkeläisneuvoston edustajina oli Pentti Rantala ja varalla Raimo 
Tamminen. 
Yhteistyönä muiden suomalaisseurojen kanssa järjestettiin äitienpäivät ja itsenäisyyspäivän 
juhla Mariagårdenilla.     Pidettiin myös perinteiset pääsiäis- ja joulumyyjäiset. 
Talon korjauksia jatkettiin talkootyönä,  vetäjänä Veikko Alaverronen,  valmiiksi saatiin 
yläkerran toinen huone sekä porraskäytävä yläkertaan johon matot lahjoitti firma Öhman,  
alakerrassa kunnos-tettiin eteinen ja WC.     Koko taloon vaihdettiin uudemmat öljytäytteiset 
lämpöpatterit. 
Varoja seuran toimintaan saatiin myymällä Bingolottoja,  Sverige-arpoja ja järjestämällä 
arpajaisia, voittoa näistä 13,891 kr.    Arpajaisvastaavana oli Pentti Rantala.     Taloa 
vuokrattiin kunnalle,  seuran jäsenille ja yläkerran yhtä huonetta hieroja Galina Suuronen,  hän 
vakinaisti toimintansa tänä vuonna.     Kunnan kotipalvelu vuokrasi salia joka toinen keskiviikko 
iltapäivisin kokouksiinsa touko-kuun loppuun ja jatkoi syksyllä.  
Koko 2000-luvun jatkuneet toimiston aukipidot tiistaisin lopetettiin koska kauppa-auto lopetti 
käyntinsä.     Asioida voi silloin kun seuralla on vakiotoiminnat.   
Seuran jäsenille pidettiin aktiviteetti-päivä Lunddalenissa.    Markkinoille osallistuttiin ja 
jatkettiin arpojen myyntiä Vibergalla sekä Sverigearpojen myyntiä seuralla.     S-Ö piiri piti 
kokouksia seuralla. 
Rantalat lahjoittivat yläkertaan lampun.     Kirjastoon ostettiin kirjahylly kirpputorilta,  samaa 
mallia kuin entisetkin.    Hankittiin uusia seuran viirejä ja kansantanssijoille Valkealan miesten,  
Ähtävän naisten ja miesten kansallispuvut,  näihin saatiin avustusta Suomi-Seura ry:ltä.   
Leila Marttilan toimesta laitettiin kierrolle kirjanen jossa sai kertoa omista kokemuksistaan 
Ruotsissa. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Raimo Tamminen,  sihteeri Annikki Väyrynen ja varalla 
Eila Tuohimaa,  muut Elisa Korhonen,  Onni Mäntylä,  Terttu Havanna,  Raija Tamminen,  
Aulis Ahlberg, Elisa Korhonen,  Anneli Kukkola,  Enni Anttila,  Anneli Mäntylä,  Hertta 
Bäcklund,  Kalevi Vuorenmaa, Asko Kukkola ja Olavi Havanna.   Jaostoon kuului 69 
eläkeläisjäsentä. 
RSE:n liiton ja RSE:n S-Ö piirin kokousedustajina olivat Raimo Tamminen,  Kalevi Vuorenmaa 
ja Eila Tuohimaa.     Raimo Tamminen oli Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnassa sekä RSE:n 
liiton hallituksen varsinaisena jäsenenä.     Tästä vuodesta lähtien sai jaosto seuran puolesta 
kahvit. 
Vibergan arpajaisissa jaosto huolehti myynnin kokonaan,  osallistuttiin myös markkinoille ja 
myyjäisiin.  Toiminnassa olivat torstain tapaamiset ja maanantain käsityökerho.    Saatiin uusia 
jäseniä mukaan.    Onni Mäntylä soitti hanuria torstaisin ja muutaman kerran innostuttiin 
laulamaan yhteisesti.      Seuran järjestämissä keilailuissa oli eläkeläisiä runsaasti mukana.    
 
 Seuralla vieraili luontaistuotteiden esittelijä kaksi kertaa.    Tehtiin parlamenttimatkat keväin 



syksyin.      Syyskausi päätettiin puuro- ja kinkkuleipä lounaaseen. 
 

Virkistysjaosto.     Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut jäsenet Arja 
Vuorenmaa,  Seppo Rautio,  Veikko Alaverronen,  Eija Rautio,  Jorma Liimatainen,  Sirkka 
Soininen ja Sakari Honka.   
Jaoston toimesta järjestettiin laskiaispäivän hernesoppakahvila,  vappunaamiaiset ja 
joulujuhlaan kaksi päivälliskattausta,  pidettiin karaoke-iltoja.     Perinteinen juhannuskeilailu 
antiikkiradalla, keilailun voitti jälleen Veikko Alaverronen.     Marraskuussa järjestettiin naisten 
hemmottelupäivä jonne ruoan laittoivat seuran  "pojat".     Kesällä pidettiin yksi grilli-ilta 
pihalla.    Kägelhallia vuokrattiin kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla runsas osallistuminen.     
Virkistäytyjät harjoittelivat teatteria ja kansantanssia Sirkka Soinisen johdolla,  säestäjänä Onni 
Mäntylä.     Virkistäytyjät esiintyivät jaoston järjestämissä illanvietoissa,  Itsenäisyyspäivän 
juhlassa Mariagårdenilla ja tekivät esiintymismatkan Västeråsiin.    Jaostolaiset saivat 
apurahaa kansallispukujen ostoon Suomi-Seura ry:ltä Suomessa. 
Pikkujoulussa ruokaa ja ohjelmaa.    Pidettiin myös filmi-  ja peli-ilta.    Järjestettiin 
joulumyyjäiset Pirtillä. 
 

2009 
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut varsinaiset jäsenet Raimo Tamminen,  Kalevi Vuorenmaa,  Tuula Mäkelä,  Veikko 
Alaverronen 
Tyyne Rantala,  Seppo Rautio,  Kalevi Vuorenmaa ja varajäsenet Arja Vuorenmaa,  Anne 
Dahlqvist, Sakari Honka ja Elisa Korhonen. 
Kassanhoitajana Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Anja Oksa ja John Sumell sekä varalla 
Aulis Ahlberg ja Eija Rautio.    Arkistonhoitajana Eila Tuohimaa. 
Jäseniä 131 joista alle 25 vuotiaita 6 ja yli 64 vuotiaita 63. 
Päreet ilmestyivät kahdesti ja Sakari Honka ylläpiti kotisivua. 
Liittokokousedustajina olivat Åke Dahlqvist ja Seppo Rautio sekä varalla muut johtokunnan 
varsinaiset jäsenet.     S-Ö piirin kokousedustajina Seppo Rautio ja Pentti Rantala sekä varalla 
Tyyne Rantala ja Eija Rautio.     Kunnan Eläkeläisneuvostossa olivat Pentti Rantala ja varalla 
Raimo Tamminen edustamassa eläkeläisjaostoa. 
Vuoden tappio oli 699 kruunua.     Seura maksoi ylimääräisen lainanlyhennyksen 31,250 
kruunua mitä ei ollut sisälletty tulo- ja menoarvioon tälle vuodelle.    Talovelkaa jäljellä 50,000 
kruunua vuoden lopussa. 
Bingolotoista,  Sverigearvoista,  Vibergan arvoista ja muista arpajaisista tuli voittoa 26,149 
kruunua, voitolla lyhennettiin lainaa.     Arpajaisvastaavana Pentti Rantala. 
Yhteistyönä muiden seurojen kanssa pidettiin äitienpäivä- ja Itsenäisyyspäiväjuhlat 
Mariagårdenilla.  Yhteistyöedustajina olivat Tuula Mäkelä ja Arja Vuorenmaa sekä varalla Anne 
Dahlqvist. 
Pidettiin pääsiäis- ja joulumyyjäiset.     Seuralla pidettiin kolmea kurssia;  RSE:n Voimaa ja 
tasapainoa vetäjinä Pentti ja Tyyne Rantala,  S-Ö piirin Vähemmistötietoutta ja yhteistyötä 
vetäjinä Raija ja Raimo Tamminen sekä vaalivaliokunnan työskentely vetäjinä Eija Rautio ja 
Pentti Rantala.     
Pohjola-Norden yhdistykseltä saatiin avustusta 6000 kr Siilinjärven matkaan.   Salia vuokrattiin 
keväällä kunnalle ja yksityisille seuran jäsenille ja yläkerran toista huonetta Galina Suuroselle ja 
kirjas-tohuonetta tilapäisesti hieroja Rimma Dahlgrenille. 
Suomi-Seura ry:ltä avustuksia tänäkin vuonna 100 euroa Päreisiin ja 1500 euroa sähkötöihin ja 
pihan parannuksiin jonne Raninen toi sepelikuorman. 
Pidettiin keväällä Kägelhallissa turnajaiset kaikille jäsenille,  mukana 16 jäsentä. 
Saatiin lahjoituksina pölynimuri ja Dahlqvistilta hella.    Hankittu Rejmyren Östgöta-kulhoja 



lahjoiksi. 
Hallintoalue hanketta pyritään aktivoimaan toisten seurojen ja kunnan kanssa. 
Annettiin Virkistysjaostolle tehtäväksi aloittaa järjestelyt ensi vuoden 50-vuotisjuhlaa varten.  
 

Eläkeläisjaosto.       Puheenjohtaja Raimo Tamminen,  sihteeri Eila Tuohimaa varalla Terttu 
Tapio,  muut Raija Tamminen,  Sirkka Ilovaara,  Lasse Juslin,  Enni Anttila,  Aulis Ahlberg,  
Maria Tiainen,  Elisa Korhonen,  Anneli Kukkola,  Anneli Mäntylä,  Hertta Bäcklund,  Kalevi 
Vuorenmaa,  
 
Terttu Havanna,  Asko Kukkola ja Olavi Havanna.     Eläkeläisjäseniä oli yhteensä 64. 
Torstain kokoontumiset ja maanantain käsityöt pidettiin  normaaliin tapaan.  Torstaisin luettiin 
1809 vuoden tapahtumista ja käytiin katsomassa aiheeseen liittyvä näyttely Tukholmassa 
kuninkaan linnan museossa. 
Kevät- ja syyskokoukset käytiin piirissä sekä tehtiin parlamenttimatkat keväin syksyin.    Käytiin 
RSE:n S-Ö piirin kesäleirillä Läppessä.     Luettiin Finspångin historiaa kurssimateriaalina Irja 
Boströmin suomentamia artikkeleita vanhoista Päreet-lehdistä.    Osallistuttiin Vibergan 
arvanmyyntiin,  syys- ja joulumyyjäisiin sekä seuran siivoustalkoisiin.     Pidettiin kevätkauden 
päättäjäiset ruokineen sisätiloissa kylmän sään vuoksi ja syyspäättäjäiset joulujuhlana,  tarjolla 
puuroa ja kinkkuvoileipää.      Osallistuttiin juhannuskeilailuun. 
Raimo Tamminen oli RSE:n S-Ö piirin puheenjohtajana sekä jäsenenä RSE:n liiton 
hallituksessa.    Neljä jaostolaista osallistui RSE- liiton kulttuuritapahtumaan laivalla 
silakkamarkkinoiden aikana 
Helsingissä. 
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,  muut Sirkka 
Soininen, Seppo Rautio,  Veikko Alaverronen,  Jorma Liimatainen,  Eija Rautio ja Tarja 
Salo-Larsson. 
Laskiaisena tarjottiin hernesoppaa ja laskiaispullia,  ystävänpäivänä pidettiin karaokeilta, 
äitienpäivänä oli miesten tarjoama lounas seuralla ja Virkistäytyjien ohjelmaa lounaan jälkeen 
sekä ohjelmaa kahvitilaisuudessa sen jälkeen Mariagårdenilla.    Keväällä pidettiin myös 
pääsiäismyyjäiset ja  vappurieha seuralla.     Virkistäytyjät tekivät vastavierailun Siilinjärvelle 
ja kävivät myös esiintymässä Kuhmoisissa.     Mukana oli 17 seuran jäsentä. 
Virkistäytyjät esiintyivät myös 9.5.  S-Ö piirin ja ABF:n järjestämässä  "Merkittävä merkkivuosi 
1809"  tapahtumassa ja Norrköpingin Suomi-Seuran kutsumana eri maiden 
kulttuuritapahtumassa Norrköpingissä.     Kaikissa esiintymisissä oli säestäjänä Ole 
Kattilakoski.   
Juhannuskeilailun voitti Anne Dahlqvist tänä vuonna.     Korpenin kägel-cupissa sijoituttiin 
kolmanneksi.      Syyskuun lopulla pidettiin karaokeilta pikku syötävineen ja lokakuussa 
olutfestivaalit karaokeineen,  tarjolla metvurstia ja hapankaalia.     Itsenäisyyspäivän juhla 
Mariagårdenilla, Virkistäytyjät esiintyivät siellä ja myös seuran joulujuhlassa seuralla,  juhla 
aloitettiin jouluruokailulla.     Juhlassa pikku näytelmiä Virkistäyjien puolesta ja joulupukki. 
       

2010 
Johtokunta.   
Puheenjohtaja Åke Dahlqvist,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  sihteeri Sirkka Soininen,  
muut varsinaiset Veikko Alaverronen,  Tyyne Rantala,  Seppo Rautio,  Tuula Mäkelä,  Raimo 
Tamminen,  Kalevi Vuorenmaa sekä varajäsenet Anne Dahlqvist,  Sakari Honka,  Elisa 
Korhonen,  Lassi Viinikkala ja Arja Vuorenmaa. 
Taloudenhoitaja Brita Söderlund.    Tilintarkastajat Anja Oksa ja John Sumell sekä varalla Eija 
Rautio ja Aulis Ahlberg. 
S-Ö piirin kokousedustajat Seppo Rautio ja Pentti Rantala sekä varalla Tyyne Rantala ja Eija 



Rautio. 
Jäseniä oli 142 joista eläkeläisiä 69.    Päreet ilmestyivät kahdesti. 
Suomi-Seura ry:n avustus Päreisiin 100 euroa ja 50-vuotisjuhlaan 600 euroa.    Yhteensä 
kansallispukujen kanssa noin 14,000 kruunua.      Arvoista tuli voittoa 31 274 kr,  talolainaa 
lyhennettiin 10,000:lla.     Kieliviestin tilaus lopetettiin. 
Kotisivut www.suomi-seura.se siirrettiin edullisempaan web-hotelliin,  seuran on sähköposti: 
finspongin suomi-seura.se.    Saatiin  kolme matkapuhelinta seuran käyttöön Sakari Hongalta. 
Yhteistyönä muiden seurojen kanssa pidettiin äitienpäivä- ja Itsenäisyyspäivänjuhlat. 
 
Seuran 50-vuotisjuhla pidettiin Storängenin koululla,   juhlapuhujana liiton puheenjohtaja Voitto 
Visuri.     Mukana oli 94 henkilöä kutsuvieraat mukaan lukien,  illallinen oli ilmainen.    
Seuran Virkistäytyjät esittivät kansantanssia ja pari näytelmää.     Seuran viirit luovutettiin Eija 
Rautiolle ja Raimo Tammiselle.     Seuran kunniakirjat 10 vuoden aktiivitoiminnasta jaettiin 
seuraaville;  Annikki Väyrynen,  Arja Vuorenma,  Åke Dahlqvist,  Pentti Rantala ja Anne 
Dahlqvist.    Seuran viirin ja liiton veteraanimerkin jo saaneille Brita Söderlundille, Tuula 
Mäkelälle ja Eila Tuohimaalle lahjoitettiin Kalevala-rintakorut.     Lopuksi oli tanssia Lasse 
Vinskan orkesterin säestyksellä,  laulusolistina Raija Koso Suomesta. 
Lahjoituksina seuralle tuli 1,000 kr/Erik Wedin,  piirin eri seurat,  S-Ö piiri,  Finspångin ABF,  
Risingen suomalainen seurakuntatyö,  Finspångin kunta,  Finspångin Suomenkielinen sosdem  
 
yhdistys,  Siilinjärven Sekaset-kuoron cd.    50-vuotis arpajaisten voittoihin saatiin lahjoituksia 
seuraavilta;  SAPA-profil,  COOR,  Sapa-butik,  Reimar-matkat sekä omasta seurasta Veikko 
Alaverronen/Sirkka Soininen ja Tuula Mäkelä taidelasia. 
Seuran historiikistä valmistui juuri sopivasti tänä vuonna  60-luku,  jonka kirjoitti Juhani 
Mäkinen, se julkaistiin painettuna ja löytyy seuran kotisivulta. 
Finspångin Arkisto suljettiin rakennustöiden vuosi,  siellä olleet seuran pöytäkirjat ym. haettiin 
pois ja sanottiin irti sopimus arkistoinnista.     Seuran arkistoidut paperit luovutettiin arkiston- 
hoitaja Eila Tuohimaan haltuun toistaiseksi.     Hän lupasi tehdä historiikkia 70-luvulta ja 
edelleen siitä.           Suomi-Seura ry:ltä saatiin 800 euroa hifilaitteisiin.    
S-Ö piiri täytti 40 vuotta,  lahjaksi kukkashekki 300 kr,  S-Ö piirin seuran kokousedustajat Pentti 
Rantala ja Seppo Rautio osallistuivat 40-vuotisjuhlaan. 
Lahjoituksina saatiin kopiokone/Veikko Ahonen,  sähköliesi ja keittiön pöytä tuoleineen/Maarit ja 
Stefan Bergström.     Hankittiin telttakatos ja pöytä markkinamyyntiin. 
Pihalle taas sepeliä ja puiden kaatoa, soran levityksen hoiti Pentti Petäjäjärvi ja hänelle annettiin 
palkkioksi Suomi-paita ja Suomi-lippis.     Keittiön viemäri korjattu,  valutti vettä kellariin.   
Toinen sähkömittari poistettiin/Vattenfall. 
Suomalainen suunnistusseura Hiisirasti vuokrasi keväällä seuran tilat Tiomila-suunnistuksen 
aikana,  vuokra 3000 kr,   seuralaiset toivat patjoja makuusijaksi. 
Pidettiin vain joulumyyjäiset tänä vuonna.     Kirjastosta hävitettiin vanhoja ja huonoja pois.     
Suomi-Ruotsi maaottelussa Helsingissä kävi kymmenen seuralaista omakustannushintaan. 
 

Eläkeläisjaosto.      Puheenjohtaja Raimo Tamminen,  varapuheenjohtaja Pentti Rantala,  
sihteeri Eila Tuohimaa,  varalla Terttu Tapio,  muut jäsenet Raija Tamminen,  Sirkka Ilovaara,  
Lasse Juslin,  Enni Anttila,  Aulis Ahlberg,  Maria Tiainen,  Elisa Korhonen,  Anneli Kukkola,  
Anneli Mäntylä,  Hertta Bäcklund,  Kalevi Vuorenmaa,  Terttu Havanna,  Asko Kukkola ja 
Olavi Havanna.    
Toimintana torstain kokoontumiset ja maanantain käsityöt,  uutena jumppa käsitöiden jälkeen, 
mukana tässä kaksitoista,  voima ja tasapaino ohjelmaan hankittiin välineitä 2000 kruunulla. 
Pidetty kevät- ja syyskokoukset,  käyty  parlamenttimatkat keväin syksyin,  14 molemmissa,  
syksyllä juhlittiin samalla  RSE:n täyttäessä 20 vuotta.   Siellä soittivat Onni Mäntylä hanuria ja 
Pentti Rantala huuliharppua. 
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Raimo Tamminen oli RSE:n liittohallituksessa sekä Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa ja  
S-Ö piirin eläkeläisten hallituksessa,  jossa myös Pentti Rantala oli varalla.     Kunnan 
KPR:ssä edustajina Pentti Rantala,  varalla Raimo Tamminen.  
Osallistuttiin Vibergan arpojen myyntiin,  syys- ja joulumyyjäisiin myymällä omia tuotteita sekä 
markkinoille.      Muutama jaostolainen mukana seuran siivoustalkoissa.     Pidettiin kevät- ja 
syyskauden päättäjäiset.     Läppen kesäleirillä mukana seitsemän jaostolaista.     Hankittu 
mölkkypeli,  mutta pelille ei käyttöä tälle vuodelle.   
 

Virkistysjaosto.      Puheenjohtaja  Riitta Viinikkala,  sihteeri Tuula Mäkelä,   muut jäsenet 
Veikko Alaverronen,  Sirkka Soininen,  Eija Rautio,  Arja Vuorenmaa,  Seppo Rautio ja Jorma 
Liimatainen.      
Järjestettiin yhdessä johtokunnan kanssa seuran 50-vuotisjuhla Storängenin koululla.   
Laskiaisena hernesoppaa,  pääsiäisenä myyjäiset,  vappuna kemut seuralla. 
Pidettiin urheilu-,  kulttuuri- ja ulkoilupäivä Skirenillä,  samalla järjestettiin pilkkikilpailu. 
Jaosto järjesti myös äitienpäivän lounaan seuralla.    Juhannuskeilailun voitti Tyyne Rantala 
tänä vuonna.     Pidettiin naisten hemmottelupäivä.    Syysmyyjäisissä myytiin myös 
lihasoppaa.   
Pidettiin joulumyyjäiset riisipuuroineen ja  joulujuhla jossa joulupöytä ruokineen ja ohjelmaa 
Virkistäytyjien puolesta.     He esiintyivät myös sosdem yhdistyksen vaalitilaisuudessa.   
Sunnuntaisin vedettiin Virkistäytyjien tanssi-,  laulu-  ja teatteriryhmää,  vetäjä Sirkka Soininen 
ja säestäjinä Onni Mäntylä ja Ole Kattilakoski.    Seuran kägeljoukkue tuli neljänneksi 
cup-pelissä.   Käytiin  Katrineholmissa piirin joulujuhlassa. 
 
 
Toivon näistä kertomuksista olevan hyötyä jos joku innostuisi tekemään niistä oikean 
historiikin.    Seuran arkistopaperit viedään talteen ruotsinsuomalaisten arkistoon 
Eskilstunassa 2016.    Siellä tulee olemaan pöytäkirjat, tilikirjat ja Päreet-lehdet. 
Jaostojen paperit säilytetään edelleen seuran arkistossa.            Eila Tuohimaa 
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