80-luku minun näkökulmastani
Vuosiin merkitty johtokunnasta kaikki tiedossa olevat, puheenjohtaja, sihteeri ja sen jälkeen
aina varapuheenjohtaja ennen muita johtokunnan jäseniä.

1980
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, varapuheenjohtaja Pentti Lipponen 23.3
saakka ja Anja Oksa siitä lähtien, Eija Vuorenmaa, Marjatta Jaakkola (Suomeen lokakuussa), Erkki
Lehtola, varajäsenet Pentti Nyberg varsinainen huhtikuusta lähtien, Raimo Matikainen varsinainen
marraskuusta lähtien ja OsmoKieksi, puheenjohtaja 15.6. alkaen
Matti Lamminmäki erosi 18.5. ollen eri mieltäjohtokunnana kanssa yleisurheiluliittoon liittymisestä.
Anja Oksa toimi puheenjohtajana 15.6. olleeseen jäsenkokoukseen saakka.
Jäsenkokous 4.5. Asiana yleisurheiluliittoon liittyminen. Päätettiin jatkaa jäsenyyttä ja ottaa selvää
käytännöstä yhdessä toiminnassa, maastojuoksussa. Päätettiin myös liittyä painonnostoliittoon jos tämän
liiton säännöt sopivat yhteen seuran sääntöjen kanssa.
Jäsenkokous 15.6. Kokouksessa käsiteltiin Matin erokirje ja valittiin seuran puheenjohtajaksi Osmo
Kieksi.
Jäsenkokous 16.11. Seuran sääntöjen tarkistus.
Käsiteltiin sääntömuutosesitys, esitykseen tehtiin
pieniä korjauksia ja vietiin korjattuna vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Taloudenhoitajana on toiminut Brita Söderlund ja tilintarkastajina Bjarne Bäcklund ja Erik Wedin,
Bjarnen poismenon jälkeen syksyllä varatilintarkastaja Juhani Mäkinen siirtyi varsinaiseksi.
Johtokunta piti 14 kokousta. Jäseniä oli 643 jäsentä joista alle 25v 327, nuorisotapahtumia, jotka
oikeuttivat valtion ja kunnan tukiin oli 338. Seuran lehti Päreet ilmestyi kuusi kertaa.
Vuosi oli
voitollinen.
Finspångin kunnan 400-vuotisjuhlassa olivat seuran edustajina Anja Oksa ja Brita Söderlund, lahjaksi
annettiin tuohitorvi. Kummikunta Joutsan mieskuoro vieraili 14.6.seuralla, lahjaksi saatiin tuohitorvi.
Konttorityöntekijä Anja Kandelberg vaihtoi Handelsin ammattiliittoon, sai paremmat ehdot
työsuhteessaan, Bjarne Bäcklund neuvotteli kaikille piirin seurojen työntekijöille samat työsuhde-ehdot.
Osallistuttiin piirin 10-vuotisjuhlaan. Yhteistyönä Folkets Husin kanssa saimme Vesa-Matti Loirin
esiintymään Folkets Husin teatterissa.
Pidettiin oma 20-vuotisjuhla Folkets Husilla illallisineen.
Esiintyjänä Esko Toivonen eli Eemeli, ei erityisen hauska mies esiintymisen ulkopuolella. Juhlista
tehtiin haastattelu suomenkieliseen radioon.
Vieraina oli myös Finspångin kummikunta Joutsan
edustajia.
Lapsilla oma juhla ja nuorille erikseen disko Pirtillä. Lasten leirillä oli viisi osanottajaa.
Julistettuun viirikilpailuun tuli kuusi ehdotusta.
Sauna kunnostettiin vuoden vaihteessa, kunnalta saatiin tarvikkeet ja itse työ tehtiin talkoilla. Vuoden
aikana erottiin lentopalloliitosta.
Jaettiin liiton seuratietouskansiot kaikille jaostoille käytäväksi lävitse.
Kunnasta ilmoitettu ensimmäisen kerran talon olevan purku-uhan alla.
Toimistotyöntekijänä oli Anja Kandelberg ja nuorisotyöttömyystyöläisenä Marja- Leena Matikainen.
Tämä vuosi jäi mieliin vaihtelurikkaana niin toimintansa kuin kaiken turbulenssinsa vuoksi, olihan jo
johtokunnassa muutoksia kylliksi, samoin paljon muuttoja paikkakunnalta.
Toiminnassa jo kuusikymmen luvulla ja siitä lähtien seuran, piirin ja myöskin liitossa toiminut seuran
jäsen Bjarne Bäcklund sai surmansa auto-onnettomuudessa syksyllä ollessaan myöhään yöllä tulossa
Kalmarin läänin suomi-seurojen yhteisestä kokouksesta.
Yhteiskunnallisten-Asioiden eli Y-A jaosto.
Puheenjohtaja Raimo Tamminen, sihteeri Risto Rauhala, muut jäsenet Erkki Halinoja, Eeva Nevalainen,
Liisa Takamaa, Taisto Hellsten.
Jaosto tehnyt työtä suomalaisen alaluokan perustamiseksi.

Suomenkielinen Koti- ja Kouluyhdistys perustettu työn tuloksena.
Opettajatilanne Nyhemin koululla ei ole tyydyttävä, laitettiin lasten vanhemmille kysely kuinka moni käy
tunneilla.
Jaoston puolesta haettiin opettajia lehti-ilmoittelulla, keskus-liitolta saatiin
suomalaisopettajien nimi- ja osoitelista jotta voitaisiin itse tehdä kyselyjä opettajista
Eläkeläisjaosto. Puheenjohtaja Salme Lindqvist, sihteeri Eino Jakku, Lassi Kanerva, Kalle Mikkola,
Jouko Huhta, Tauno Mattsson, Maria Mattsson, Martta Rellholm, Aili Pihkala, Sirkka Pynnönen, Helmi
Hanka, Jaakko Saapunki, Hilma Saapunki, Armas Lyhykäinen, Eira Nyholm, Arvo Mertala.
Torstain
tapaamisessa harrastettiin askartelua. Toiminta takkuili ensimmäisenä vuonna, joskin syksyllä tuli
enemmän eläkeläisiä mukaan.
Loppuvuodesta myytiin arpoja, käytiin Norrköpingin Suomi-seuran
eläkeläisten luona vierailulla ja tutustuttiin heidän toimintaansa.
Jaosto avasi oman pankkitilin.
Keväällä osallistuttiin Punaisen Ristin leipämessuille. Pidettiin seuralla oma pikkujoulu ohjelmineen,
mm. romaanityttö esitti laulua.
Kala- ja venejaosto.
Puheenjohtaja Raimo Matikainen, sihteeri Yrjö Koiranen, muut Erkki Kaurtola,
Timo Nenonen, Erkki Halinoja, Teuvo Nenonen, Markku Tuhkala.
Osallistuttiin piirin pilkkikilpailuun
Katrineholmissa, jossa saavutettiin kolmas sija joukkuekilpailussa.
Maaliskuussa pidettiin avoimet
pilkkikisat Glanilla, mukana yli 60 osallistujaa. Liiton pilkkikilpailussa Grumsissa tuli mestaruus alle
11v poikien sarjassa.
Omat pilkkikilpailut järjestettiin Skirenillä, yli 20 pilkkijää mukana.
Edellisvuonna aloitettu navigointi-kurssi saatiin päätökseen alkuvuodesta ja aloitettiin sen jälkeen
verkonpauloitus- ja paikkauskurssi. Pidetty illanvietto, on osallistuttu Finspångin markkinoille ja myyty
arpoja.
Kulttuurijaosto.
Tälle vuodelle perustettu uusi jaosto.
Puheenjohtaja Matti Lammin-mäki, sihteeri
Alpo Matikainen, Mirja Matikainen. Tällä kokoonpanolla ei toimintaa.
Matti Lamminmäki erosi
jaostosta 18.5. ja kukaan ei halunnut jatkaa. Pidettiin uusi perustava kokous 14.9. Puheenjohtaja
Taisto Hellsten, sihteeri Jari Kaukonen, muut Aili Norman, Elsi Huotari, Leea Raisio, Erja Oksa, Anne
Harbom.
Jaostoon saatiin neljä opettajaa mukaan, kaikki uusia paikkakunnalla.
Pidetty kaksi
illanviettoa, järjestetty suomalainen elokuva Folkets Husilla. Lasten joulujuhlaan Folkets Husilla myös
Svälthagenin koululaisten ohjelmaa sekä elokuva yläkerrassa. Yritetty teatteritoimintaa.
Huvitoimikunta. Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Anne Saapunki, muut Risto Saapunki,
Maija-Liisa Alaverronen, Riitta Saapunki, Eila Tuohimaa, Veikko Tuohimaa ja Lassi Viinikkala.
Pidetty 14 tanssit Folkets Husilla, näistä yhdet olivat naamiaiset.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Marjatta Jaakkola lokakuuhun saakka ja Leea Raisio, sihteeri Anja Oksa,
muut Aune Joki, Kerttu Kanala, Tarja Salo, Terttu Nyberg, Mirja Matikainen, Sinikka Bovellan, Silja
Lagrén, Eila Salmi-luoto ja Brita Söderlund. Marjatta Jaakkola muutti perheineen Suomeen lokakuussa.
Harrastettu jumppaa keskiviikkoisin seuralla, paljon osallistujia, lentopalloa Hårstorpin koululla, vetäjänä
Pentti Rantala ja Ritva Kinnunen.
Keväällä järjestettiin Pirtillä äitienpäivät.
Avustettiin
Urheilujaostoa Mikkeli-juoksuissa.
Samoin avustettiin muissa urheilu- ja pilkkikilpailuissa sekä
jalkapalloturnauksessa tarjoamalla mehut ja kahvinmyynnillä.
Pidetty Pirtillä kahdet myyjäiset ja
osallistuttu Finspångin markkinoille kolmen muun jaoston kanssa.
Syksyllä pidettyyn seuran 20
vuotisjuhlaan järjesti jaosto illallisen Pirtillä vierailevalle Joutsan mieskuorolle.
Pidetty isän-päivä
tanssit, itsenäisyyspäivän juhla Pirtillä.
Illanviettoja pidettiin viidet, osa näistä yhdessä muiden
jaostojen kanssa. Lasten joulujuhlaan Folket Husilla leivottiin pullat ja tarjoiltiin mehut sekä kahvit
vanhemmille tavan mukaan.
Tehtiin pukinkonttiin lahjapussit lapsille.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Osmo Kieksi 15.6. saakka jolloin siirtyi johtokunnan puheenjohtajaksi,
sen jälkeen puheenjohtajana Erkki Lehtola, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Kalle Mikkola, Lasse Hurme,
Veikko Hirvelä, Mauno Heikkinen, Pirkko Nisula, Vesa Makkara, Markku Tuhkala, Sauli Jokitalo, Juhani
Kyllönen, Jari Tuhkala, Taisto Korhonen, Ritva Kinnunen ja Osmo Karttunen. Lasse Hurme ja Veikko
Hirvelä muuttivat Suomeen kauden aikana.
Liityttiin Yleisurheilu- ja painonnostoliittoon.
Osallistuttiin piirin maastojuoksuun, maastoviestijuoksuun ja yleisurheilukilpailuun joissa saatiin 11

ensimmäistä, 12 toista ja 4 kolmatta sijaa eri lajeissa.
Voimanostajat menestyneet hyvin kilpailuissa,
piirissä ensimmäinen ja toinen sija.
Korpenin jalka-pallossa saatiin toinen sija. Jalkapalloa pelattiin
myös piirissä jossa tuli toinen sija sekä Ö-Vpiirin kilpailussa missä hävittiin.
Korpenin kaukalopallossa
yksi joukkue kohtalaisen hyvä menestys.
Korpenin jalkapallo- cup voitettiin.
Korpenissa
osallistuttiin 24 tunnin hiitoon Grosvadin alueella.
Pidettiin piirin hiihtokilpailut Grosvadilla, samalla
oli myös omien jäsenten hiihtokilpailu.
Edellisvuonna aloitettu pistejuoksusarja jäsenille saatiin
loppuun.
Jäsenille pidettiin myös kahdet veikkauskävelyt, ilmakivääriammuntaa.
Seuran
edustajille juoksu-kilpailuissa hankittiin yhtenäiset lyhyet housut ja paita.
Järjestettiin illanviettoja ja
arpajaisia, tarvikevarasto siivottiin ja tehtiin uusi tarvikeluettelo.
Erikoisuutena tänä vuonna
järjestettiin äitienpäivät Pirtillä.
Lentopallon vetäjä Pentti Qvick muutti Suomeen kesällä, painonnostoa
harrastettiin Bergskalla viitenä päivänä. Pidettiin neljännet Mikkelijuoksut Grosvadilla.
Pidettiin
piirin urheilujaoston kokous Pirtillä.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Eija Vuorenmaa, sihteeri Riitta Saapunki, muut Seppo Rautio, Jari
Tuhkala, Maarit Rantala, Tuula Rautio, Marja-Leena Matikainen.
Sihteeriä ja puheenjohtajaa
vaihdeltiin kokouksissa.
Harrastettiin askartelua, sählyä, modellien rakentelua kerran viikossa
jokaista.
Modellissa tehtiin erityinen veistos jolla saatiin kunniakirja piirin harrastepäiviltä.
Askartelu vaihdettiin syksyllä Sväthagenin koululle, vetäjinä Tuula Rautio ja Maarit Rantala.
Keväällä
pidettiin tanssikurssia ja disko kahdeksan kertaa.
Järjestettiin myös lapsille juhlat Pirtillä vappuna sekä
illanvietto aikuisjäsenille syksyllä.
Syksyllä pidettiin Pirtillä tiistaisin peli-iltoja ja musiikkitoimintaa.
Seuran 20-vuotisdiskossa lapsille oli mukana paljon osallistujia, ikäraja oli 10 - 16 vuotta.
Kerhojen
vetäjät käyneet nuoriso- ja askartelukursseja sekä Olavi Vuorenmaa ja Jari Tuhkala filmiprojektorin käyttö
kurssilla.
Pidetty tansseissa narikkaa.

1981
Johtokunta
Puheenjohtaja Osmo Kieksi, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Anja Oksa, Erkki Lehtola, Tauno Aro, Eija
Vuorenmaa, Leea Raisio, varajäseninä Raimo Matikainen, Jari Tuhkala ja Jaakko Saapunki.
Taloutta hoiti edelleen Brita Söderlund.
Tilintarkastajina olivat Erik Wedin, Juhani Mäkinen sekä varalla Arne Savilahti ja Laura Haapanen
Vuoden aikana hyväksyttiin uudet säännöt joissa mm johtokunnan kaksivuotisista varsinaisista jäsenistä
puolet erovuorossa vuosittain, varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Jäseniä oli 565. Seuran lehti Päreet ilmestyi kuusi kertaa. Liittokokous pidettiin Luulajassa johon
seurastamme osallistui viisi edustajaa.
Leirikoulussa oli seitsemän lasta.
Johtokunnan julistamaan uuteen seuran viirikilpailuun tuli 10 ehdotusta, näistä valittiin vuosikokouksessa
Eila Tuohimaan laatima viiri. Siitä kyllä tuli viirin valmistaneelta firmalta huomautus ettei viiri ollut
heraldisesti oikea.
Tästä huolimatta viirit teetettiin.
ABF täytti 60 vuotta, puheenjohtaja Osmo Kieksi vei seuralta kukkaistervehdyksen.
Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö muiden läänin suomalaisseurojen kanssa. Äitienpäiväjuhlan vietto
aloitettiin yhteistyönä seurakunnan kanssa, seuralta äideille ruusut.
Myös itsenäispäivä järjestettiin
yhdessä, konsertti linnan kappelissa sekä kahvit täytekakkuineen seuralla sen jälkeen.
Finnkirjalta
saatiin noin 40 uutta kirjaa.
Seuralta oli syksyllä lähetys radion suomenkielisessä ohjelmassa.
Sivuhuoneessa ollut piirin toimisto muutti Norrköpingiin ja tilat saatiin omaan käyttöön.
Urheilujaosto ollut jäsenenä yleisurheilu- ja painonnostoliitoissa.
Perheretki Rippestorpiin.
Niin sanotun ruotsinsuomalaisten siirtolaispuvun kurssilla kävi neljä naista, puvut näytteillä ABF:llä ja
itsenäisyyspäivänä Pirtillä.
Eläkeläisjaostolaisia kunnostanut yläkerran lattioita ja korjannut keittiön
laatikoita.
Kevättulvat juoksuttivat vettä seuran alakertaan, kunnan puolesta laitettiin kuivauksen jälkeen uudet matot
lattioille ja saunan pesutilaan märkätapetti. Konttoriin ostettiin uusi kirjoituskone, entinen oli piiriltä
lainassa.
Vuoden aikana järjestettiin jäsenkoulutusta.

Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Eija Vuorenmaa, sihteeri Mervi Leskelä, muut Tuula Rautio, Maarit
Rantala, Olavi Vuorenmaa, Ari Leinonen, Jari Tuhkala ja Teija Kieksi. Jaostolla oli edelleen vilkasta
toimintaa mm. askartelua, jossa oli paljon osallistujia, myös modellikerho veti varhaisnuorisoa.
Samoin sähly veti varttuneempia nuoria.
Edellisvuonna aloitetut peli-illat eivät sen sijaan vetäneet ja
ne lopetettiin syksykaudella.
Hiihtolomalla yläkertaa pidettiin auki joka päivä, viikko päätettiin
diskoiltana koululaisille. Vapun lastenjuhlassa oli paljon osallistujia. Pidettiin tansseissa narikkaa ja
järjestettiin illanviettotanssit aikuisille.
Piirrettyjä elokuvia näytettiin Pirtillä kerran kuukaudessa.
Vanhemmat nuoret aloittivat musiikkikerhon Kari Tapion johdolla. Käyty nuorisoohjaaja-kursseilla.
Otettiin osaa seuran tilojen suursiivoukseen.
Syksyllä laitettiin kysely koululaisille halutuista
toimintamuodoista, kysely suoritettiin suomenkielisten opettajien avulla.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Osmo Karttunen, Ritva
Kinnunen, Osmo Kieksi, Kalle Mikkola, Pentti Suuronen, Taisto Korhonen, Sauli Jokitalo.
Kalle
Mikkola ja Ritva Kinnunen olivat S-Ö-piirin urheilujaostossa.
Jäsenille pidettiin kilpailut
yleisurheilussa, voimanostossa, hiihdossa ja maastojuoksussa, jäsenille yritetty kuntokävelyä, ei
montakaan tullut mukaan.
S-Ö piirin kilpailuissa osallistuttiin yleisurheiluun, maastojuoksuun ja hiihtoon, kilpailu pidettiin
Grosvadilla Yleisurheilussa ja maastojuoksussa hyvä menestys. Liiton maastojuoksut Grosvadilla, oma
seura voitti pisteissä ylivoimaisesti, osallistuttiin myös yleisurheiluun liittotasolla.
Korpenissa
kilpailtiin kaukalopallossa sekä kaksi joukkuetta jalkapallossa.
Mikkeli-juoksut pidettiin
leirintäalueelta ja peseytyminen oli koulun tiloissa.
Mukana 112 osallistujaa. Max Holmnäs sai
kiertopalkinnon omakseen kolmannen voiton jälkeen. Mikkeli-juoksun loppuun suorittaneille annettiin
plaketit ensimmäistä kertaa.
Strängnäsin maantiejuoksussa mukana kahdeksan, seura voitti
ylivoimaisesti.
Voimanostajat keränneet varoja välineiden hankintaan, hyvä tulos.
He pitivät
syksyllä voimanostonäytöksen illanvietossa.
Tanssien järjestysmiespalkkiot lahjoitettu jaostolle.
Varoja toimintaan hankittiin illanvietoilla, arpajaisilla ja myyjäisillä. Varasto siivottu.
Kulttuurijaosto Puheenjohtaja Taisto Hellsten, sihteeri Jari Kaukonen, muut Erja Oksa, Leo Lahtinen,
Kaarina Lahtinen, Vilho Romppanen, Anne Harbom, Leea Raisio, Ritva Hirvelä, Onni Mäntylä, Kari
Tapio, Olavi Vuorenmaa, Vesa Tuohimaa ja Mika Vähäkangas.
Näytetty kolme elokuvaa ja yksi
suomalainen teatteriesitys Folkets Hus:lla, teatteri oli yhdessä ABF:n kanssa.
Pidetty kolme
illanviettoa.
Naisjaosto. Puheenjohtaja Leea Raisio, sihteeri Erja Oksa, muut Anja Oksa, Tuula Mäkelä, Terttu
Karttunen, Eila Salmiluoto, Sinikka Bovellan, Mirja Matikainen, Terttu Nyberg, Tarja Salo, Eila
Maukonen, Brita Söder-lund, Ritva Hirvelä, Anneli Voutilainen ja Ritva Kinnunen. Ritva Kinnunen veti
naisten voimistelua jossa osallistujia oli niin paljon että jouduttiin jumppaamaan kahdessa ryhmässä.
Naisten lentopalloa Hårstorpin koululla vetivät Ritva Kinnunen ja Pentti Rantala.
Piirin
lentopallokilpailuun Oxelösundissa osallistui yhdeksän pelaajaa.
Osa jaostolaisia aloitti syksyllä
ruotsinsuomalaisten kansanpuvun teon ABF:llä, essukankaat ja paidan hihat kutoi Raila Mäkiheikkilä.
Pidetty tanssikurssia ja tehty lampunvarjostimia, vetäjänä Brita Söderlund. Keväällä piirin ja seuran
jäsenten hiihtokilpailussa Grosvadilla huolehdittiin kilpailijoille mehut ja hernesoppa.
Kevään
pilkkikilpailuun osallistuttiin mehua jakamalla ja kahvitus Pirtillä kilpailun jälkeen palkintojen jaon
yhteydessä. Syksyllä taas mehut juoksijoille Mikkeli-juoksussa sekä myytiin kahvia ja grillimakkaroita
yleisölle.
Pidetty joulumyyjäiset ja markkinamyynti.
Illanveittoja oli yhdettoista, tässä mukana läksiäisjuhla
Suomeen muuttaville Ritva ja Veikko Hirvelälle. Käyty Eskilstunan naisjaoston 10-vuotisjuhlassa.
Järjestettiin yhdessä seurakunnan kanssa äitienpäivät seurakuntakodilla. Lasten pikkujoulun tarjoilut
hoidettiin Folkets Husilla.
Aikuisten pikkujoulun jälkeen Folkets Husilla järjestettiin jatkot Pirtillä
YA-jaosto.
Puheenjohtaja Tauno Aro, sihteeri Juhani Mäkinen, muut Eeva Nevalainen, Brita
Söderlund, Taisto Hellsten, Osmo Kieksi, Erkki Halinoja ja Risto Rauhala.
Järjestettiin

presidentinvaalien ennakko tiedotusta joulukuussa Pirtillä.
Pidetty yksi illanvietto.
julkilausuma kotikielen opetuksesta ja kunnan opettajien valinnoista kouluylihallitukselle.

Laadittiin

Kala- ja Venejaosto. Puheenjohtaja Raimo Matikainen, sihteeri Yrjö Koiranen, muut Kaarlo Mikkola,
Salme Matikainen, Erkki Kaurtola, Pauli Voutilainen, Teuvo Nenonen, Sirpa Koiranen ja Osmo Kieksi.
Järjestettiin avoimet pilkkikilpailut, 60 osallistujaa.
Tehtiin kalareissu Klotenille ja matkoja merelle
kalastamaan.
Osallistuttiin piirin pilkkikilpailuun Sparreholmissa.
Pidettiin keväällä seuran
pilkkimestaruuskilpailu. Pidettiin edelleen verkonpauloituskurssia ja pidettiin kurssin päättäjäistanssit
sekä toimihenkilöitten nyyttikestit Pirtillä.
Osallistuttiin markkinamyyntiin.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Kalle Mikkola, sihteeri Anja Kandelberg, Jaakko Saapunki, Hilma
Saapunki, Jouko Huhta, Eino Jakku, Martta Rellholm, Lassi Kanerva, Emmi Jakku, Eira Nyholm, Sirkka
Pynnönen, Helmi Hanka ja Tauno Mattsson.
Torstain tapaamisissa naiset kutoivat käsitöitä ja miehet
näperteli pyykkipojista erilaisia esineitä. Näistä tuli sitten arpajaisvoittoja.
Vierailtiin Norrköpingin
eläkeläisten luona ja he tekivät myöhemmin vastavierailun Pirtille. Suunniteltiin matkaa Rhodokselle ja
Joutsaan. Rhodos-matkaan ei johtokunta luvannut pyytää kunnalta avustusta, Joutsan matkaan saatiin
lupa. Kumpaakaan matkaa ei tehty.
Muutamat jaostolaiset tiedustelivat Urheilujaostolta käytetäänkö seuran varoja palkintoihin kilpailuissa ja
vastaus oli ettei vaan palkinnot kerjätään liikkeiltä ja tehtailta sekä varoja hankitaan myös arpajaisilla.
Käytiin pikkujoulussa Eskilstunassa, omaa juhlaa ei järjestetty.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Maija-Liisa
Alaverronen, Anja Oksa, Aarno Pikkujämsä, Brita Söderlund ja Veikko Tuohimaa.
Pidettiin kuudet
tanssit Folkets Husilla joista yhdet olivat naamiaiset.
Pidettiin yhdet tanssit tavoista poiketen
perjantaina, vierailijana oli Eino Grön. Pidettiin myös vapputanssit sekä myöhemmin toukokuussa
Käkelän pitämät diskotanssit Folkets Husilla.
Pirtillä järjestettiin kahdet illanvietot.
Folkets Hus nosti vuokraa, samoin pukuvahdit. Folkets Hus
peri täyden maksun myös pikkujoulusta, tähän asti tämä ilta oli ollut ilmainen.
Syksyllä anottiin lupaa
poliisilta lupaa pitää omat vahdit, saatiin lupa ja yhdet tanssit ehdittiin pitääkin.
Vahdeille pieni
koulutus ensin.

1982
Johtokunta
Puheenjohtaja Osmo Kieksi, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Tauno Aro, Anja Oksa, Erja Oksa, Erkki
Lehtola ja Leea Raisio, varalla Raimo Matikainen (erosi 10.10 muuton vuoksi), Taisto Hellsten ja Jari
Tuhkala
Taloudenhoitajana toimi edelleen Brita Söderlund.
Tilintarkastajina olivat Juhani Mäkinen ja Arne Savilahti sekä varalla Erik Wedin ja Laura Haapanen.
Johtokunnan kokouksissa ovat käyneet myös eläkeläisten edustaja Jaakko Saapunki ja Kala- ja
Venejaoston edustajana Henry Järvensivu 10.10 lähtien.
Jäseniä oli 524. Päreet ilmestyivät kuusi kertaa.
Lasten leirillä oli kuusi osallistujaa..
Jäsenkokous 19.12.1982 jossa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 1983 sekä sääntömuutosehdotus
ensimmäisen kerran, sääntömuutoksessa tuli seuralle kevät- ja syyskokous entisen vuosikokouksen sijaan
Yhteistyönä Finspångin muiden suomalaisseurojen kanssa tehtiin keväällä retki Lunddaleniin ja syksyllä
Rippestorpiin, äitienpäivä seurakuntatalolla. Yhteisesti järjestettiin myös kulttuuripäivä Folkets Husilla
jossa.
käsityö- ja askartelunäyttely sekä myyjäiset seuralla, jonka yhteydessä veikkauskävely
keskustassa.
Seuran viiri painosta Tampereelta, Brita Söderlund hakenut ne Suomesta. Viirejä luovutettiin vuoden
aikana Erik Wedinille, S-Öpiirille, seuran tiloihin ja Eila Tuohimaalle
Pidettiin Pirtillä seuratietouskurssi yhdessä Abf:n kanssa, vetäjinä olivat PaulaJokiranta ja Jussi Nieminen.
Osallistuttiin myös seuratietouskurssiin laivalla.
Vuokra-avustus kunnalta lähes 14,000 kruunua.
Läänintyölautakunnasta ilmoitus ettei palkka-avustusta
jatkettaisi.
Siirtolaistoimiston johtajan Arne Savilahden avustuksella laadittiin kuntaan anomus

avustuksesta työntekijän palkkaukseen jos näin kävisi.
Jos avustusta ei saataisi lyhennettäisiin
konttoristin työaika puoleen.
Myös työntekijän lääkärikulut seuran maksettavaksi uuden
työsopimuksen mukaan.
Hankintoja: uusi kopiointikone ja biljardipöytä sekä saunatilat kunnostettu taas muutaman ahkeran
seuralaisen toimesta ja kunnan antamilla varoilla.
Ruotsin suomenkielisten Koti- ja kouluyhdistysten kokous Pirtillä.
Pia Hellstenille saatiin kunnan avustus koulun praktiikkapaikasta seuralla.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Erja Oksa, sihteeri Tarja Rantala, muut Jari Tuhkala, Eija Vuorenmaa,
Pekka Vähäkangas, Kari Tapio ja Jaana Rautio, varalla Jaana Kieksi, Teija Korhonen, Seppo Rautio, Ari
Leinonen ja Kimmo Luttinen.
Erja Oksa ollut S-Ö piirin nuorisojaostossa.
Keväällä pidettiin
askartelua Svälthagenin koululla, vetäjinä Tarja Rantala ja Jaana Rautio.
Askartelua yritettiin myös
Nyhemin koululla, vetäjänä Jaana Kieksi, osallistuminen heikkoa.
Sählyä veti Kimmo Luttinen koko
vuoden.
Musiikki toimintaa veti Kari Tapio, pojat maalasivat talkoilla alakerran huoneen piirin
toimiston muutettua pois.
Kymmenen nuorta käynyt seuratietouskurssin sekä muita kursseja.
Toimintaa on rajoittanut ohjaajien puute.
Pidettiin vappuna kekkerit lapsille, yksi illanvietto aikuisille
ja kaksi diskoa nuorille. Osallistuttiin myös lasten pikkujoulujuhlaan Folkets Husilla, siellä vedettiin
piirileikkejä.
Pidetty narikkaa seuran tansseissa.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Anja Oksa, muut Veikko Tuohimaa,
Aarno Pikkujämsä, Jorma Mäkelä, Maija-Liisa Alaverronen, Tuula Mäkelä ja Eila Tuohimaa
Pidetty kymmenet tanssit Folkets Husilla joista yhdet oli pikkujoulu sekä yksissä tansseissa Esko
Rahkonen orkestereineen.
Pidettiin vappuna naamiaistanssit Pirtillä ja kaksi muuta illanviettoa vuoden
aikana.
Tansseissa olemme saaneet pitää omat vahdit.
Pikkujoulussa monenlaisia pieniä kilpailuja.
Pidettiin Folkets Husilla alkoholiton disko nuorille, osanotto heikko.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Ritva Kinnunen, muut Pentti Suuronen, Eila
Tuohimaa, Pentti Koljonen, Osmo Karttunen, Mauno Heikkinen, Osmo Kieksi, Vesa Makkara, Kari Tapio
ja Taisto Korhonen.
S-Ö piirin urheilujaostossa olivat mukana Erkki Lehtola, Ritva Kinnunen ja
Pentti Suuronen. Voimailijat perustaneet Atletklubin, saivat mukaan välineet, hankittu voimailijoiden
keräämillä varoilla, erottiin painonnostoliitosta, yleisurheilussa mukana edelleen.
Jäsenille pidettiin
hiihtokilpailut, erittäin jäinen keli. Pidetty jäsenille kilpailut maastojuoksussa ja yleisurheilussa,
osanottajien määrä kasvanut edellisvuosista. Harrastettu lentopalloa ja ilmakivääriammuntaa nuorille ja
nappuloille pidetty urheilukoulua ja jalkapalloa, yksi ottelu Norrköpigin suomiseuraa vastaan voitettiin
3-2. Urheilukoulua pidettiin talvella sisällä, syksyllä päättäjäiset Pirtillä, jossa jaettiin mukana olleille
diplomit ja palkinnot kilpailuista.
Korpenissa osallistuttiin jalka- ja kaukalopalloon, hankittiin
jalkapalloon uudet puvut ja kaukalopalloon uudet paidat, osallistuttiin 24 tunnin hiihtoon ja pyöräilyyn.
Osallistuttiin Ruotsijuoksuun Motalan rajalta Norrköpingin rajalle. Kilpailtu liitossa yleisurheilussa,
piiritasolla yleisurheilussa, maasto-juoksussa Norrköpingissä ja maastoviestissä mikä kilpailu järjestettiin
Lunddalenissa. Tullinge Tumban joukkuekilpailu maastojuoksussa voitettiin ja saatiin ensimmäinen
kiinnitys kiertopalkintoon. Mikkelijuoksut; kaikille loppuun juosseille mitalit, miesten sarjaan uusi
kiertopalkinto järjestysmiespalkkioilla, Eero Kinaretille ensimmäinen kiinnitys tähän, naisten sarjaan
lahjoittti Viking Line kiertopalkinnon.
Toimittu järjestysmiehinä tansseissa, pidetty illanviettoja,
myyty arpoja ja järjestetty kakkuarpajaiset Vibergalla.
Naisjaosto lahjoitti mikkelijuoksun keittiötulot
jaostolle. 24-tunnin pyöräily.
Kulttuurijaosto.
Puheenjohtaja Taisto Hellsten, sihteeri Aulis Ahlberg, muut Onni Mäntylä, Terttu
Karttunen, Armi Lagerroos ja Leo Lahtinen.
Pidettiin kulttuuri-illanvietto Folkets Husilla kesäkuussa,
esiintyjinä mm Joutsan kansantanssiryhmä ja Ari Haatainen hanureineen, Eskilstunasta
Karjalaisyhdistyksen ryhmä, radio Östergötland teki suoralähetyksen juhlasta.
Pidetty illanviettoja
Pirtillä neljä kertaa, elokuvia myös neljä kertaa, sekä lasten pikkujouluun ohjelma.
Nukketeatteri esitys
koululla.
Naisjaosto.

Puheenjohtaja Leea Raisio, sihteeri Erja Oksa, muut Anja Oksa, Laila Mursu, Eila

Maukonen, Tuula Mäkelä, Riitta Nevalainen, Tarja Salo, Mirja Matikainen, Anneli Voutilainen, Eila
Salmiluoto, Terttu Nyberg, Brita Söderlund, Terttu Karttunen.
Voimistelua veti Ritva Kinnunen,
lampuntekokurssia Anja Oksa. Pelattiin lentopalloa keväällä lauantaisin, vetäjinä Pentti Rantala ja Ritva
Kinnunen, syksyllä sijalle laihiskurssi Kuntoillen solakaksi Pirtillä, vetäjinä Ritva Kinnunen ja Eila
Tuohimaa.
Pidettiin tavan mukaan joulumyyjäiset yhdessä eläkeläis- ja kalajaoston kanssa.
Urheilujaostoa autettu kilpailuissa ja Mikkelijuoksussa samoin Kalajaostoa pilkkikilpailussa Hunnilla.
Voimistelu Pirtillä lopetettiin marraskuussa, sauna laitettiin remonttiin. Pidetty illanviettoja yhdeksän
kertaa, järjestettiin kulttuuripäivä Pirtillä 18 huhtikuuta.
Laitettiin lasten pikkujouluun Folkalle
lahjapaketit ja hankittiin seuralle 3 pakkausta ensiaputarvikkeita.
Käyty piirin kursseilla ja
seuratietouskurssilla.
Yhdessä illanvietossa mukana keilaseura Kuopiosta, järjestettiin keilaseura
Kanonille illanvietto Pirtillä ruokineen. Eila Maukonen poistui keskuudestamme syksyllä. Anja Oksa
ja Hilma Saapunki ompelivat uudet pöytäliinat salin pöydille.
Järjestettiin seurakunnan kanssa
itsenäisyyspäivän juhla Pirtillä, puhujana pastori Jaakko Punta.
YA jaosto.
Puheenjohtaja Juhani Mäkinen, sihteeri Tauno Aro, muut Eeva Nevalainen, Erkki
Halinoja, Tauno Vähäsalo ja Armi Lagerroos.
Puututtu epäkohtiin sosiaalitoiminnassa ja kouluissa.
Kunta hakenut Hårstorpiin valtion avustusta siellä asuvien siirtolaisten aiheuttamien suurien ongelmien
vuoksi.
Jaoston tekemän tutkimuksen mukaan ei tällä alueella ollut enempää ongelmia kuin
muuallakaan.
Jaosto tarjosi apua jos tällaisia ongelmia olisi, kunnasta ei otettu mitään yhteyttä.
Jaosto tutkinut suomenkielen tuki-opetusta Igelforsin koululla ja todennut opetuksen olevan suurin piirtein
tyydyttävää.
Ruotsin vaalien tiedotusprojektityönä saatiin siirtolais-virastolta 1750 kr vaalipaneeliin
johon osallistui eri puolueiden edustajia, ilmaislehtiä eri puolueilta.
Pidettiin keskustelu paneeli
suomalaisille poliitikoille aiheesta; ovatko he siirtolaispoliitikkoja vai politikoivia siirtolaisia.
Syksyn
vaaleissa käytti 61% äänioikeuttaan. Svea Corona juttu alkoi ja seurat ottivat kantaa tähän.
Jaoston
nimi Yhteiskuntapoliittinen jaosto eli YP jaosto vaihdettiin Yhteiskunta-asioitten jaostoksi eli YA jaosto.
Liitolta tilattiin Pallerokirjaset kaikille tänä vuonna syntyneille.
Jaettiin tiedotusta uudesta ruotsin- ja
suomenkielisestä kansankorkeakoulusta Axevallassa.
Tilattu erilaisia tiedotteita monelta instituutilta
mm. SIV:ltä ja kielilautakunnalta Kieliviesti-lehti.
Jaostolaisia osallistunut sosiaalipoliittiseen kurssiin.
Kala- ja Venejaosto.
Puheenjohtaja Raimo Matikainen, sihteeri Henry Järvensivu, muut Erkki
Kaurtola, Salme Matikainen, Erkki Halinoja, Timo Nenonen ja Teuvo Nenonen.
Järjestetty S-Ö piirin
pilkkikilpailu Hunnilla, 62 osallistujaa.
Myös yleiset pilkkikilpailut Hunnilla ja seuran pilkkimestaruus
Skirenillä. Osallistuttiin liiton pilkkikilpailuun.
Tehtiin kalamatka Taalainmaalle pääsiäisenä, kolme
kalareissua saaristoon, kaksi näistä nuorille.
Pidetty kaksi illanviettoa Pirtillä.
Walls cykel ja sport
lahjoitti kiertopokaalin seuran kilpailuihin. Pidetty arpajaiset ja tehty turskan kalastusmatka saaristoon
jossa mukana yhdeksän innokasta kalastajaa.
Syksyllä aloitettu värikoukkujen tekokurssi jossa mukana
11 nuorta, tehtiin koukkuja myös joulumyyjäisiin.
Myytiin Pirtin ulkopuolella 110 joulukuusta.
Raimo ja Salme Matikainen muuttivat paikkakunnalta lokakuussa, puheenjohtajaksi siirtyi Henry
Järvensivu ja sihteeriksi Teuvo Nenonen. Keskusteltiin veneenhankinnasta.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Jaakko Saapunki, sihteeri Anja Kandelberg, Lassi Kanerva, Eino
Jakku, Hilma Saapunki, Emmi Jakku, Martta Rellholm, Jouko Huhta, Sirkka Pynnönen, Helmi Hanka, ja
Eira Nyholm.
Käyty käsityökursseilla.
Tehty matka Kuovilaan keväällä ja retki Rippestorpiin
syksyllä.
Matkoja muihin seuroihin, Eskilstunaan kahdesti, Norrköpingiin ja Motalaan kumpaankin
kolme kertaa ja näistä saatu vastavierailuja.
Pidetty kahdet tanssit, joista toinen seuran hyväksi.
Osallistuttiin joulumyyjäisiin, myyty käsityöarpoja, Helmi Hanka lahjoitti jaostolle kokousnuijan.
Joutsasta tullut kutsu-kirje vierailulle eläkeläisille 19.9. jolloin on vaalipäivä ja ei sovi.
Tehtiin
kuitenkin avustusanomus matkaan kunnalle.

1983
Johtokunta
Puheenjohtaja Osmo Kieksi, sihteerit Erja Oksa (eronnut muuton vuoksi 12.8.) ja Eija-Leena Raukko,
muut Henry Järvensivu, Erkki Lehtola, Leea Raisio, Pentti Koljonen ja Anja Oksa, varajäsenet Erkki

Blyborg (varsinaiseksi 14.8.), Eino Jakku (eronnut muuton vuoksi 27.3.) ja Eija-Leena Raukko.
Taloudenhoitajana Brita Söderlund.
Tilintarkastajat Arne Savilahti ja Juhani Mäkinen, varalla Erik
Wedin ja Laura Haapanen.
Jäseniä oli 627, näistä 250 nuorisojäseniä. Piirin leirikoulussa mukana kuusi lasta. Päreet kuusi kertaa
vuodessa ja yritettiin lehteä jäsenetuna, tilausmaksu 15kr vuosi, kokeilu kesti
vain tämän vuoden.
Luovutettiin viiri nr 5 Eino ja Emmi Jakulle ja viiri nr 6 ABF:lle.
Taas sääntömuutokset, tehtiin liiton mallisääntöjen mukaiset, uudet säännöt hyväksytty kevätkokouksessa
13.2.1883, ja vahvistettu syyskokouksessa 30.10.1883, joiden mukaisesti valittiin seuraavalle vuodelle
kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä johtokuntaan.
Myös jaostoille hyväksyttiin uudet säännöt.
Säännöt julkaistiin Päreissä.
Uusien sääntöjen mukaan seuran jäsenmaksu suoritettava huhtikuun
loppuun mennessä jonka jälkeen jäsen katsotaan eronneeksi ja tulee seuraavan maksun yhteydessä uutena
jäsenenä mukaan.
Pidettiin yhteistyönä muiden paikkakunnan suomalaisten yhdistysten kanssa kaksi perhe-retkeä
Lunddaleniin, äitienpäivät seurakuntakodilla ja itsenäisyyspäivän juhla seuralla.
Leea Raisio laatinut koululaisten kanssa Suomen presidentille kirjeen, jossa pyydettiin seuralle Suomen
lippu. Lippu saatiin.
S-Ö piirin syyskokous pidettiin De Geerissä, Leea Raision kokoama lasten
kuoro esiintyi kokouksessa.
Piirin alkoholiprojektista saatu seuralle 10 000 kr käytettäväksi vuoden
1983 aikana.
Käyty kursseilla mm jäsenhankintakurssi laivalla, Silja Line tarjosi matkan 35 jäsenelle ja kurssilaiselle.
Kunnalta ei saatu palkka-avustusta konttoristille ja tämä huolestutti koko vuoden. Vuoden lopulla
jouduttiin sanomaan työntekijä irti, asiaan saatiin ratkaisu kun läänin työllisyyslautakunta suostui vielä
maksamaan avustusta kuten ennenkin. Myös leirikouluavustus kunnasta oli monen mutkan takana.
Jaostojen puheenjohtajille hankittu ostokortit Vibergalle jotka oikeuttavat ostokset otettavan laskulle.
Laadittiin kirje koululautakunnalle epäpätevistä opettajista. Anottiin uusi arpa-lupa kolmeksi vuodeksi,
yhteensä 90 000 kpl.
Hankintoja: uudet soittovälineet; radio, levysoitin, kasettisoitin, vahvistin ja kaksi kovaäänistä, pölynimuri
ja uudet puhelimet toimistoon ja toinen yläkerran tiloihin käytettäväksi toimintojen aikana, muuten
säilytys lukkojen takana.
Valittiin viisijäseninen juhlakomitea suunnittelemaan 25-vuotisjuhlaa
seuraavana vuonna.
Pidettiin saunailta rakennuskonttorin vastaaville kiitokseksi saunan
korjaustarvikkeista.
Konttori muutettiin yläkertaan välihuoneeseen terveyslautakunnan vaatimuksesta
siksi aikaa kun konttorin matto vaihdettiin homevaurioiden vuoksi.
Loppuvuodesta kokeiltiin
sunnuntain aukioloja.
Tänä vuonna saatiin kouluihin neljä uutta pätevää opettajaa, he kaikki olivat
ahkerasti mukana seuratoiminnassa.
He olivat Leea Raisio, Erja Oksa, Anne Harbom ja Jari Kaukonen.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Pertti Järvensivu, sihteeri Kimmo Luttinen, muut Ari Leinonen,
Veli-Pekka Järvensivu, Vesa Järvensivu, Hannu Keinänen, Eija Vuorenmaa, Erja Oksa, Jari Tuhkala, Kari
Tapio, Olavi Vuorenmaa ja Taisto Hellsten.
Ensimmäisessä kokouksessa ei saatu johtokuntaa koolle,
mukana vain kolme nuorta.
Pidettiin modelli-, UFO- ja biljardikerhoja, joista UFO ja biljardi vain
keväällä.
Muutamia diskoja ja illanviettoja.
Käytiin nuoriso-ohjaajakurssilla sekä alkoholiprojekti
ohjaajakursseilla.
Yritettiin salibandya, ei saatu vetäjää. Syksyllä podettiin kaikissa toiminnoissa
ohjaajapulaa.
Jaostoon tuli syksyllä mukaan Tapani Vähäkangas ja Mika Ollila. Martta Järvensivu
oli syksyllä tausta-apuna toiminnoissa.
YA jaosto.
Puheenjohtaja Juhani Mäkinen, sihteeri Armi Lagerroos, muut Erkki Blyborg, Bertil Riska,
Taisto Hellsten ja Åke Dahlqvist.
Käyty seminaarissa jossa käsiteltiin siirtolaisnuorten ongelmia
yhteiskunnassa.
Juhani Mäkinen jaostosta ja Erkki Blyborg eläkeläisjaostosta neuvotelleet PRO:hon liittymistä, jaoston
esityksestä liityttiin PRO:hon, vaikka osa eläkeläisistä oli vastaan. Eduskuntavaalit seuralla, ennen
vaaleja jaettiin eri puolueiden tiedotteita jäsenistölle.
Laadittiin kirje Lahja Exnerille
kaksoisverotuksesta, kirjeen taakse saatiin myös paikallisten suomenkielisten puolueiden tuki.
Vakuutuskassaan asuntotukiasioissa ja muissa yhteydenpi-dosisa haluttua suomenkielistä virkailijaa ei

useinkaan saatu. Arne Savilahden kanssa tehtiin yhteistyötä jotta tämä epäkohta saataisiin poistettua.
Kysely myös Päreissä kuinka suuri tarve on kaksikielisistä toimihenkilöistä kunnan toimistoissa ja
sairaskassassa.
Kunta palkkasi taas epäpätevän opettajan, tällä kertaa Storängenin koululle, vaadittiin
kyseiselle opettajalle suomenkielen testiä.
Pidettiin jäsenhankintakampanja.
Tapaus Silja Linen Svea Coronan suomenkileisten työntekijöiden irtisanomisesta oli vielä ajankohtainen.
Pidettiin yksi illanvietto vuoden aikana.
Kulttuurijaosto.
Puheenjohtaja Leea Raisio, sihteeri Eija-Leena Raukko, muut Päivi Joki, Aili
Laukkanen, Aune Joki, Väinö Väärälä ja Taisto Hellsten.
Huhtikuussa osallistuttiin kulttuuripäivään
jonka yhteydessä näyttely ja veikkauskävely sekä illalla tanssit nuorisojaoston kanssa. Keväällä kaksi
elokuvaa ja kaksi Tampereen Työväenteatterin esitystä aikuisille Koululasten laulua piirin kokouksessa
seuralla. Nuorille esitettiin teatteri "Pullon henki” alkoholiprojektin varoilla. Näytetty syksyllä yksi
elokuva aikuisille, lasten elokuvia sekä teatteriesityksiä lapsille koulujen tiloissa. Lasten joulujuhlassa
opettajien ohjaama näytelmä ja kaksi elokuvaa teatterin puolella.
Syksyllä pidetty Pirttiä avoinna
sunnuntai-iltapäivisin.
Kala- ja venejaosto.
Puheenjohtaja Henry Järvensivu, sihteeri Teuvo Nenonen, muut Osmo
Parkkonen (sanoutui irti syyskuussa), Jorma Mäkelä, Martta Järvensivu, Timo Nenonen ja Tauno Ruini.
Pidetty viisi illanviettoa.
Osallistuttiin piirin pilkkikilpailuun, hyvä menestys; kaksi ykkös-, kaksi
kakkos- ja kolme kolmossijaa, saatiin myös pronssia joukkuekilpailussa.
Mukana oli 16 pilkkijää
jaostolta.
Omien jäsenten pilkkikilpailuihin osallistui 20, Teuvo Nenonen sai ensimmäisen kiinnityksen
pokaaliin.
Avoimeen pilkkikilpailuun tuli vain yhdeksän, pääpalkintona potkukelkka jonka voitti
Henry Järvensivu, hän lahjoitti sen seuralle.
Pidettiin kahdet kesäongintakilpailut, ensimmäinen Storskirenillä ja toinen saaristossa.
Kaikkiin
kilpailuihin saatiin liikkeiltä palkintoja sillä sopimuksella että ylijääneet sai viedä takaisin.
Markkinoilla pidettiin kirpputoripöytää. Joukukuusia myytiin seuran edessä.
Pidetty illanviettoja ja
myyty arpoja.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Riitta Nevalainen, sihteeri Erja Oksa ja Eeva Korhonen Erjan muutettua
Suomeen, muut Anja Oksa, Terttu Karttunen, Ritva Kinnunen, Laila Mursu, Tuula Mäkelä ja Lilja
Tuovinen.
Pidettiin viisi illanviettoa, osallistuttiin seuran kulttuuripäivään ja joulumyyjäisiin.
Pidettiin kursseja; primaliv, vetäjänä Ritva Kinnunen, lampunvarjostin keväällä, vetäjinä Anja Oksa ja
Tuula Mäkelä. Pidettiin arpajaisia, palkintoina käsitöitä.
Tehtiin myös matka Ullarediin ostoksille.
Jumpassa paljon osanottajia, keskiviikkoisin seuralla ja lauantaisin Hårstorpan koululla, jossa myös sauna
jälkeenpäin. Kuopion keilaporukalle taas illanvietto seuralla.
Kahvitukset kokouksiin, Mikkeli-juoksuun, itsenäisyyspäivälle ja piirin syyskokoukseen.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Pentti Koljonen, Raija
Lehtola, Ritva Kinnunen, Seija Koljonen, Anita Heikkinen, Osmo Kieksi, Mauno Heikkinen, Osmo
Karttunen ja Pentti Suuronen.
Ritva Kinnunen mukana liikunta- jaostoissa piirissä ja liitossa sekä
Korpenin johtokunnassa. Timo Järvinen valittiin parhaaksi urheilijaksi piirissä.
Tänä vuonna ei
ollut hiihtokilpailua, lumi puuttui.
Korpenissa osallistuttiin jalkapalloon, kaukalopalloon keväällä,
syksyllä ei saatu joukkuetta kasaan, 24 tunnin hiihtoon Grosvadilla ja pyöräilyyn.
Kesällä osallistuttiin
keskustan markkinaviestiin, naisjoukkue tuli neljänneksi.
Piirin maastojuoksut pidettiin Grosvadilla.
Osallistuttiin piirin yleisurheilukilpailuun ja jalkapalloturnaukseen jossa tuli kolmas sija.
Osallistuttiin
myös liiton maastojuoksuun, saatiin kolme kultaa ja neljä hopeaa samalla ollen paras seura. Liiton nuorten
keilailussa ja yleisurheilussa Malmössä sekä aikuisten yleisurheilussa menestys hyvä.
Mikkeli-juoksut.
Miehet pelasivat lentopalloa keväällä Nyhemin koululla, nappuloille pidettiin urheilua Nyhemin koululla
talvella, kesällä into lopahti, yritettiin myös nappulajalkapalloa mutta ei saatu vetäjää.
Kaikissa
toiminnoissa jaettiin palkinnot osallistujille. Jäsenten maastojuoksuissa osanotto heikko,
yleisurheilukilpailuun sattui kunnon sadeilma.
Aloitettiin miesten jumppa Hårstorpan koululla
syyskaudella.

Harrastettiin ilmakivääriä Pirtillä samalla pöytätennistä ja biljardia, superstarkilpailuja aloitettiin
marraskuussa.
Pidettiin Superstarkisat Lunddalenilla, lajeina tällä kertaa saappaanheitto, tikan- ja
hevosenkengän heitto, pituushyppy takaperin, 20 metrin kyykkyjuoksu ja 30 sekunnin käsipunnerrus.
Pidetty tansseja Pirtillä kuusi kertaa, joista kahdet yhdessä toisen jaoston kanssa, myyty kakkuarpoja, sekä
muita arpoja ja pidetty yhdet lista-arpajaiset.
Järjestysmiespalkkiot tansseista lahjoitettu jaostolle.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Eino Jakku, sihteeri Anja Kandelberg, Armas Lyhykäinen, Lassi
Kanerva, Jouko Huhta, Helmi Hanka, Martta Rellholm ja Emmi Jakku. Toiminta lopahti Jakkujen
muutettua Suomeen 17.3. ja jaosto hajosi lopuvuodesta, jäljellä olleet varat jaettiin jaostolaisille. Piirin
eläkeläisjaoston kokous Hotell De Geerissä.
Vuoden aikana liityttiin PRO:hon YA-jaoston neuvosta.
Joutsasta tuli uusi kutsu vierailulle mutta nyt ei enää ollut kiinnostusta joten vastattiin kieltävästi.
Liiton laivakonferenssiin osallistui Lassi Kanerva.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Eila Tuohimaa, sihteeri Anja Oksa, muut Jorma Mäkelä, Veikko
Alaverronen, Maija-Liisa Alaverronen, Eeva Korhonen, Tuula Mäkelä ja Aarno Pikkujämsä.
Veikko
Alaverronen huolehti orkesterien tilaukset.
Pidettiin kahdeksat tanssit Folkalla, yhdet De Geerissä ja
pikkujoulut Storängenin koululla.
Pirtillä yhdet naamiaiset, osanotto heikohko, yhdet tanssit
Urheilujaoston kanssa, jonka yhteydessä Atleettiklubin näytös voimanostossa.
Tanssilippujen hintaa
korotettiin viidellä kruunulla syyskaudelle, vahtimiespalkkiot ennallaan, vahdit olleet vakuutettuna
Allmänna Brandissa.
Vahdit lahjoittaneet palkkioitaan takaisin jaostolle mistä saivat kiitoksen
toimintakertomukseen. Vuosi oli tappiollinen.
Folkan oli remontissa syyskaudella.

1984
Johtokunta
Puheenjohtaja Osmo Kieksi, sihteeri Leea Raisio (eronnut 20.5.), tilalle Eeva Korhonen, Armi Lagerroos,
Armas Lyhykäinen, Erkki Blyborg, Erkki Lehtola, Pentti Koljonen, Henry Järvensivu (eronnut 18.6.),
vara-jäsenet Jorma Mäkelä (varsinainen 20.5. lähtien, Jorma poistui keskuudestamme syyskuussa), Bertil
Riska (varsinainen 18.6. lähtien), Anja Oksa (varsinainen lokakuusta) ja Åke Dahlqvist
Tilintarkastajat Arne Savilahti ja Juhani Mäkinen, (erosi 12.5.), varalla Laura Haapanen, varsinainen 12.5.
lähtien ja Tauno Aro.
Taloudenhoitajana toimi Brita Söderlund.
Jäseniä oli 491, joista 208 alle 25- vuotiaita.
Melkein kaikki johtokunnan jäsenistä lahjoittivat
kokouspalkkiot takaisin seuralle.
Leea Raisio mukana piirin kulttuurijaostossa.
Seuran lehti Päreet ilmestyi viisi kertaa ja jako suoritettiin osittain nuorisojaoston voimin.
Käyty piirin kevät- ja syyskokouksessa, liittokokouksessa Gävlessä neljä edustajaa. Yhteistyönä muiden
suomalaisseurojen kanssa pidettiin Itsenäisyyspäivä seuralla, äitienpäivä ja lasten joulujuhla
seurakuntatalolla.
Äitienpäivillä oli esiintymässä koulun lapsikuoro sekä Karita Saapungin ja Mia
Nybergin yhteislaulua. Järjestettiin myös syysretki Rippestorpin majalle ja kevätretki Lunddalenille.
Kala- ja venejaosto yhdistettiin urheilu-jaostoon ja YA jaoston asiat siirrettiin johtokunnalle, päätös näistä
syyskokouksessa 1984.
Seuran työntekijää ei tarvinnut irtisanoa, elokuussa saatiin sopimus jossa konttorityöntekijän palkasta jäi
10 % seuran maksettavaksi, siihen saatiin avustusta 6000 kr:n/vuosi kunnasta.
Samalla saatiin kunnalta 10 000 kr vuosittainen vuokra-avustus.
Toisena vaihtoehtona olisi ollut työntekijän työajan puolittaminen jota taas hänen ammattiliittonsa ei
hyväksynyt.
Heli Peltola oli nuorisotyöttömyystyötekijänä puoli vuotta.
Kunta ostanut keittiöön hellan ja jääkaapin. Armas lyhykäinen kunnosti seuran salin pöytiä. YA
jaoston laatima julkilausuma koulusta laitettiin kuntaan, vaateena pätevät opettajat ja normaalit
työolosuhteet heille. Seuran vakuutukset siirrettiin Allmännäbrandista Folksamiin.
Sunnuntain aukipidot lopetettiin, osallistuminen heikkoa. Seuran t-paitoja 200 kpl myyntiin.
Seuran avaimia hukkateillä, vaihdettiin uudet lukot ulko-oviin, avaimet listataan ja ne saa
kuittausta vastaan toimistosta.
Seuran monistuskone rikki, lehden painatus piirille.
Eläkeläisjaosto halusi erota PRO:sta.
Tehtiin yhteistyötä muiden läänin alueen suomalais-seurojen

kanssa.
Osallistuttiin läänin seurojen matkaan RSKL:n tiloihin Tukholmassa.
Valittiin 25-vuotisjuhlan komitea.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Martta Järvensivu marraskuuhun saakka, sihteeri Ulla Ollila, muut
jäsenet Juha Raninen, Mika Koljonen, Hannu Keinänen, Ismo Peltola, Veli-Pekka Järvensivu, Jouni
Leinonen, Vesa Järvensivu, Pertti Järvensivu, Ari Leinonen ja Tapani Vähäkangas.
Tiina Rantala ja
Jaana Rautio vetivät askartelua Svälthagenin koululla. Pirtillä askarteluavetivät Martta Järvensivu ja
Tuula Mäkelä sekä loppuvuodesta myös Eila Tuohimaa.
Askartelun yhteydessä opeteltiin keittämistä
ja leipomista, pojat harrastivat puutöitä.
Pidettiin diskoja musiikki lasten Kirsi Nisulan omilta
kaseteilta, seuralla ei mitään sellaista musiikkia.
Pidettiin tansseissa narikkaa ja järjestettiin yksi
kalaretki.
Toimintaa häiritsi jälleen ohjaajapula.
Kulttuurijaosto liitettiin nuorisojaostoon.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Armas Lyhykäinen, sihteeri Enna Lamminmäki, muut Kalle Mikkola,
Heikki Salo, Jussi Saaranen, Salme Lindqvist, Lasse Kanerva, Tapani Helola. Jaostoa ei ensin saatu
kokoon, vasta toisella kerralla onnistuttiin.
Tehtiin matka Suomeen Prima liv kurssin yhteydessä.
Vuoden aikana pidettiin Löydä Östergötland-kurssia Erik Wedinin johdolla, kurssin päätteeksi tehtiin
matka Linköpingiin.
Kunnasta vierailuja kolme kertaa, tiedotusta; Per-Erik Dahlqvist asuntotuesta ja vakuutuksista, Arne
Savilahti verotustilanteesta ja kuluttajapalvelusta sekä Tom Österberg sosiaalipalvelusta vanhuksille ja
sairaseläkeläisille Vuoden päätteeksi pidettiin oma joulujuhla.
Jaoston toivomuksesta seura erosi
PRO:sta
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Pentti Koljonen, Raija
Lehtola, Ritva Kinnunen, Pentti Suuronen ja Osmo Kieksi.
Ritva Kinnunen liiton liikuntaneuvostossa,
Korpenin johtokunnassa ja piirin urheilujaoston sihteerinä.
Tilattiin seuran logolla paitoja, myynti
heikkoa.
Jäsenille pidettiin kilpailuja hiihto, maastojuoksu, yleisurheilu lapsilla ja nuorille,
superstarkilpailu jossa hyvä osanotto, muissa vain muutama osanottaja.
Miehille oli jumppaa ja
lentopalloa, lapsille liikuntakoulu.
Korpenissa osallistuttiin 24-tunnin hiihtoon ja pyöräilyyn,
kaukalopalloon (ei yhtään kilpailua), jalkapalloon vajain miehityksin osittain, markkinaviestiin miesten ja
naisten sarjassa, Liiton kilpailuissa yleisurheilussa, maastojuoksussa, keilailussa, voimanostossa ja
shakissa sekä hyvä menestys piirin jalkapallossa, yleisurheilussa ja maastojuoksussa hyvä menestys,
joissakin jopa kehuttava. Timo Järvinen piirin paras urheilija. Osallistuttiin Ruotsi-juoksuun.
Mikkeli-juoksussa osallistujia enemmän. Viking Line pääavustajana Mikkeli-juoksuissa, hankittiin 150
uutta numerolappua, pokaalit joka sarjaan kolmelle ensimmäiselle, lähetettiin lähes 4000 kruunun lasku ja
Viking Line hyväksyi sen.
Muita palkintoja juoksuihin ostettiin omin varoin ja saatiin lahjoituksena
liikkeiltä ja yksityisiltä.
Vuoden aikana kurssitettiin jäseniä, varoja hankittiin illanvietoilla ja kakkuarpajaisilla.
Jaosto oli
jäsenenä yleisurheiluliitossa.
Toimintamuotoja edelleen kuutta erilaista.
Vuoden aikana yhdistettiin
Kala- ja Vene jaosto Urheilu jaoston yhteyteen.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Riitta Nevalainen, sihteeri Eeva Korhonen, muut Anja Oksa, Terttu
Karttunen, Ritva Kinnunen, Tuula Mäkelä, Lilja Tuovinen, Ritva Kortelainen, Laila Mursu, Terttu Havana
ja Aili Laukkanen.
Pidettiin voimistelua kaksi kertaa viikossa keskiviikkona, jopa kaksi ryhmää ja
sunnuntaina Pirtillä.
Keväällä voimistelun sijaan juostiin Lunddalenissa ennen saunaa. Syksyllä aloitettiin urheilujaoston
kanssa naisten ja miesten yhteisjumppa Hårstorpan koululla, lopetettiin joulukuussa.
Otettu osaa piirin
kulttuuripäiville, pidettiin kulttuuripäivä seuralla, autettu urheilujaostoa kilpailuissa, ikkunat ja verhot
pesty talkoilla, pidettiin tavara-arpajaiset keväällä sekä naisten kesken pizzailta seuralla.
Lasten
pikkujoulu järjestettiin yhdessä seurakunnan ja Koti- ja Kouluyhdistyksen kanssa.
Pidettiin neljä
illanviettoa.
Huvitoimikunta.

Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Anja Oksa, muut Jorma Mäkelä, Kari

Viheriäinen, Maija-Liisa Alaverronen, Tuulikki Viheriäinen, Tenho Korhonen, Tuula Mäkelä, Terttu
Tapio, Osmo Kieksi ja Pentti Koljonen.
Tansseja pidettiin yhdeksän kertaa keväällä; kahdet Grosvadin
koululla ja yhdet hotellissa sekä yhdet Pirtillä illallismuodossa. Tiedotusta Siljan matkailutoiminnasta.
Syksyllä aloitettiin rapukesteillä Pirtillä, kahdet tanssit Grosvadin koululla ja kerran Folkalla. Joulujuhla
pidettiin Storängenin koululla, musiikista huolehti oma orkesteri.
Kulttuurijaosto.
Puheenjohtaja Leea Raisio (muutti Suomeen toukokuussa), sihteeri Eija-Leena
Raukko, muut Ulla Jääskeläinen, Heli Peltola ja Taisto Hellsten. Osallistuttiin piirin piirustuskilpailuun,
kulttuuripäivä Pirtillä huhtikuussa, yhdessä Naisjaoston kanssa, lasten piirustuksia näytteillä, ABF:n kuoro
esiintyi. Elokuvia lapsille Pirtillä ja aikuisille yksi elokuva Folkalla kevään aikana. Toiminta lamassa
syksyllä.
YA jaosto.
Puheenjohtaja Juhani Mäkinen, sihteeri Armi Lagerroos, muut Erkki Blyborg, Taisto
Hellsten, Bertil Riska, Åke Dahlqvist ja Armas Lyhykäinen.
Jaettiin suomenkielinen sairaanhoito-opas
lapsiperheille ja eläkeläisille.
Pidettiin illanvietto helmikuussa.
Syksyllä ei saatu toimintaa käyntiin.
Kala- ja venejaosto. Puheenjohtaja Henry Järvensivu, sihteeri Teuvo Nenonen, muut Leo Lahtinen,
Timo Nenonen, Jorma Mäkelä, Reino Tammelin, Martta Järvensivu ja Tauno Ruini. Suunniteltiin
toimintaa mutta mitään pöytäkirjamainintoja ei ole näistä. Viimeinen pöytäkirja, päivätty 8.4.1984
Tämäkin vuosi oli vaihtelevaa, johtokunnan jäseniä muutti paikkakunnalta, toinen varsinaisista
tilintarkastajista erosi, jaostoja yhdistettiin ja muutamaa jaostoa oli vaikea saada toimimaan.
Valopilkkuna oli kuitenkin toimistotyöntekijän varmistettu palkkaus joskin osa siitä jäi seuran
maksettavaksi.
Jäsenmäärä väheni huomattavasti, osa syynä lapsiperheiden muutto takaisin Suomeen.
Useimmat sanoivat muuttavansa lasten koulunkäynnin vuosi, eikä kouluasioita tunnuttu saavan kuntoon
kunnan alueella.

1985
Johtokunta
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Erkki Lehtola, Pentti Koljonen, Bertil
Riska, Leo Lahtinen, Eeva Korhonen, Armi Lagerroos ja Armas Lyhykäinen, varalla Erkki Blyborg,
Mauno Väyrynen Anja Oksa ja Osmo Kieksi.
Tilintarkastajat Arne Savilahti (erosi 12.5. paikkakunnalta muuton vuoksi) ja Åke Dahlqvist, varalla Laura
Haapanen (erosi 28.10.) ja Tauno Aro.
Rahastonhoitajana toimi edelleen Brita Söderlund.
Jäseniä oli vuoden lopulla 480 joista 168 nuorta.
Päreet ilmestyivät neljä kertaa, joista yksi oli
juhlanumero.
Viiri nr 7 lahjoitettiin Arne Savilahdelle ja nr 8 Jaakko Puntalle. Leirikoululla kuusi lasta.
PRO:sta erottiin vuoden alussa, katsottiin ettei siitä ollut hyötyä, olisi jouduttu maksamaan kaikista
jäsenistä.
Liityttiin jäseneksi lähiradioyhdistykseen; Finspångs Media-föreningiin, joka toimi ABF:llä.
Mukana LO-sektion siirtolaiskomiteassa, ABF:ssä ja Folkets hus teaterföreningessä.
Käyty piirin kokouksissa. Laadittiin kevätkokouksessa julkilausuma koulusta, julkaistiin lehdissä.
Muiden paikkakunnan suomalaisten yhdistysten kanssa järjestettiin yhteistyönä talviretki Lunddaleniin,
äitienpäiväjuhla seurakuntakodilla, Itsenäisyyspäivän juhla linnan kappelissa ja Pirtillä sekä lasten
joulujuhla seurakuntakodilla.
Kulttuuri jaoston toiminta loppui 4.2.1985 Taisto Hellstenin erotessa,
yksi elokuva ehdittiin esittää ABF:n salissa.
Jaettiin maakäräjien tiedotuksia Päreitten mukana keväällä
ja syksyllä.
Työntekijä oli taas koko vuoden irtisanomisuhkan alla, vasta joulukuussa saatiin taloudellista tukea
kunnasta niin että työsuhde jatkui kolme vuotta, palkka-avustus kunnasta kolmelle vuodelle 15000 kr ja
vuosi ja kuitenkin jäi seuralle vielä maksettavaa.
Seuran toimitilojen korjaus aloitettiin 25. maaliskuuta.

Kunnan puolesta vaihdettiin saunassa uudet

tapetit seiniin, ja maalattiin lattiat saunassa sekä käytävässä.. Georg Söderlund ja Viljo Tauriainen
vetivät yläkerran korjauksia talkootyönä, samoin kuin muutkin jäsenet tekivät talkoita kykyjensä mukaan.
Aloitettiin huhtikuussa ja saatiin loppuun syyskuussa. Yhdistettiin entinen kokoushuone valvin kautta
saliin, kaikki seinät maalattiin, suurenmoinen työ ja tulos. Kunnan puolesta asennettiin saliin uudet
matot, tehtiin sähkötyöt ja asennettiin kattoon akustiikkalevyt.
Suurin osa valmiina seuran
25-vuotisjuhlaan. Kaikki materiaalit saatiin kunnasta.
Talkoolaisille pidettiin juhla marraskuussa, valitettavasti kaikki ei voineet osallistua.
Talkoolaisten
juhlasta jääneet ylimääräiset varat siirrettiin työntekijän palkkaan seuraavalle vuodelle.
Avaustilaisuutena 28.9. tarjoiltiin Joutsasta tulleille vieraille lounas ja samalla paljastettiin ABF:n
taidekurssilaisten tekemä taulu lahjana seuralle, vetäjänä oli Reijo Hatanpää.
Itse 25-vuotisjuhla
pidettiin Folkets Husillä päivätilaisuutena teatterisalissa ja illalla tansseina alakerrassa.
Joutsalaisilla
ohjelmaa molemmissa. Juhlista tehtiin arkistoon oma kansio ja ABF:n videonauha. Juhlat radioitiin
paikalliseen radioon, selostajana Markku Saarvanto. Avustuksia juhlaan saatiin Asea Stalilta 1000 kr ja
Gängesyhtiöiltä 10000kr.
Kunta puolestaan majoitti Joutsalaiset hotelliin.
Juhlassa luovutettiin
seitsemälle jäsenelle piirin kymmenvuotis ansiomerkki.
Artikkeli seuran toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta Norrköpingin Tidningeni:ssä.
Johtokunta järjesti syksyn aikana kahdet tanssit Pirtillä. Osallistuttiin markkinoihin. Nukketeatteri
lapsille.
Konttoriin ja alakerran tiloihin saatiin lahjoituksina kirjoituspöytä, kirjahyllyt, pari pöytää, tuoleja ja
sohva.
Piano myytiin epävireisenä.
Ilmakiväärit annettiin Osmo Kieksin asekaappiin säilytettäväksi.
Hankintoja:
Ostettiin uusi kirjoituskone, yläkertaan kolme koottavaa pöytää, uudet verhot kaikkiin tiloihin, lampetit
seinille.
Uusittiin Gestetnerin huoltosopimukset paino- ja monistuskoneelle.
Kouluasiat:
Tehtiin vuoden aikana valistustyötä että saataisiin epäpätevät opettajat pois.
Koti- ja koulu-yhdistyksen
puheenjohtaja haki opettajan paikkaa vaikkei ollut pätevä, oma yhdistys teki työtä epäpätevien opettajien
saamiseksi pois, oli itse allekirjoittanut kirjeitä ja lausumia asiassa ja siitä huolimatta hakenut opettajan
virkaa.
Seuran puolesta painostettiin häntä perumaan hakemuksensa, samalla otettiin asia esille
koulutoimen johtajan kanssa ja pyydettiin tehostamaan opettajien hakua täältä ja Suomesta.
Toimistotyöntekijä sairaana keväällä ja syksyllä, johtokuntalaiset pitäneet toimistoa auki vuorotellen
iltapäivisin
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Eeva Korhonen, muut Tenho Korhonen,
Pentti Koljonen, Terttu Tapio, Terttu Karttunen, Tuula Mäkelä, Maija-Liisa Alaverronen ja Osmo Kieksi.
Tansseja pidettiin eri paikoissa; keväällä yhdet Fallan Folkets Husillä, yhdet Folkets Husillä, yhdet De
Geer:ssä ja yhdet Grosvadin koululla. Aloitettiin seuralla loppiaistansseilla, rapukekkerit seuralla vielä
remontin alla olevassa salissa. Syksyllä yhdet tanssit Grosvadin koululla ja yhdet Folkets Husillä.
Lokakuussa pidettiin puheenjohtajan 50-vuotis päivät seuralla. Joulujuhla pidettiin Grosvadin koululla,
tarjolla joulupuuro, sekahedelmäsoppa ja glögit.
Osallistuttiin 25-vuotisjuhlien järjestämiseen Folkalla
ja niiden jatkoihin seuralla sekä seuran talon korjaustöihin.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Terttu Tapio, sihteeri Anja Oksa, muut Tuula Mäkelä, Riitta Nevalainen,
Laila Mursu, Eila Leinonen, Ritva Kinnunen ja Ritva Kortelainen.
Voimistelua kahdesti viikossa,
talonkorjausten aikana ei ollut mitään toimintaa.
Talkoisiin osallistuttiin siivousten ja järjestelytöiden
muodossa sekä ommeltiin uudet verhot kaikkiin ikkunoihin.
Tehtiin Joutsalaisille lounasruokailu.
Kutomatiloissa aloitettiin poppanaliinojen teko salin pöydille, samalla pidettiin poppanakuteiden
leikkuutalkoot.
Laadittiin keittiötavaroiden luettelo. Tehtiin kaksi matkaa, pidettiin illanviettoja
yhdessä Urheilujaoston kanssa ja järjestettiin kahvitukset seuran yleisiin tilaisuuksiin. Syksyllä yritettiin
liikuntatansseja muutaman kerran.
Naisten voimistelumaksu lopetettiin.

Osallistuttiin markkinamyyjäisiin ja joulumyyjäisiin Pirtillä muiden jaostojen kanssa ja myytiin
käsityöarpoja.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Armas Lyhykäinen, sihteeri Enna Lamminmäki, muut Aatos Sainio,
Rauha Mattila, Kalle Mikkola, Jouko Huhta, Helmi Juntunen, Henrik Kreutzman, Viljo Tauriainen,
Kasper Westeri ja Georg Söderlund.
Kokoonnuttiin Pirtillä kerran viikossa, samalla myytiin kahvia,
makkaroita ja arpoja. Olimme mukana Pirtin korjauksissa ahkerasti.
Tehtiin yhteistyötä ABF:n
kanssa ja järjestettiin piirin eläkeläisille joulujuhla, tilaisuudessa yli sata henkeä ja saatiin jonkin verran
voittoa.
Kissanhännänvetokilpailussa voitti Armas Lyhykäinen hankitun kiertopalkinnon.
Joulujuhlan tarjoilussa saatiin apua Naisjaostolta ja helluntaiseurakunnan kuoro esitti muutaman laulun.
Oma joulujuhla pidettiin myöhemmin, tarjolla puuroa ja glögi. Lahjoitettu seuralle kaksi kovaäänisten
telinettä seinälle.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Pentti Koljonen, Ritva
Kinnunen, Tauno Ruini, Raija Lehtola, Terttu Karttunen, Leo Lahtinen, Osmo Kieksi ja Henry Järvensivu.
Jäsenenä yleisurheiluliitossa.
Ritva Kinnunen oli Korpenin yhdysmies ja johtokunnassa liiton
naisliikunnan työryhmässä ja piirin urheilujaoston sihteerinä.
Kala- ja venejaoston toiminnat
urheilujaostolle Henry Järvensivu ja Leo Lahtinen vetäjinä.
Miesten voimistelua yritettiin Pirtillä
keväällä, ei tulijoita ja syksyllä Hårstorpin koululla, osallistujia kohtalaisesti.
Lapsille liikuntakoulua
Nyhemin koululla talvella vetäjänä Pentti Koljonen ja kesällä Grosvadin urheilukentällä, syksyllä toiminta
loppui ei saatu enää vetäjää, Nyhemissä tuli sijalle sähly nuorille.
Jäsenille järjestettiin hiihtokilpailu perheretkenä Lunddalenissa, kaksi lasta kilpailijana.
Superstar-kilpailuja pidettiin kolmet, lajeina ilmakivääriammunta, saappaan- ja tikanheitto sekä lapsille
oma peli.
Järjestettiin myös pilkkikilpailut maaliskuulla, saalis heikko.
Piirin kilpailuissa
osallistuttiin maastojuoksuun ja jalkapalloturnaukseen sekä pilkkiin, yhdeksän mukana, joukkue tuli
toiseksi.
Liittotasolla osallistuttiin nuorten yleisurheiluun, maastojuoksuun ja keilailuun jossa mukana
kahdeksan hyvällä menestyksellä.
Ruotsiviestiin osallistuttiin viemällä kapulaa Prästköpista
Kolstabackenille.
Korpenissa osallistuttiin 24 tunnin pyöräilyyn ja hiihtoon, kaukalopalloon ja
jalkapalloon jossa saatiin voitto, sekä Markkinaviestiin sekajoukkueella.
Mikkeli-juoksuihin osallistui 128, kiertopalkinnot Max Holmnäsille ja Lena Wahlqvistille. Naisten
sarjan kierto- palkinto lahjoituksena Silja Linelta.
Juoksuissa oli ensimmäistä kertaa sarja myös
+50:laisille.
Liikkeistä saatiin runsaasti lahjoituksia, laitettiin kiitoskirjeet ja kilpailupaikalle luettelo
lahjoittajista mm. Gränges.
Arpojen myyntiä, kakkuarpajaisia, illanvietto ja myyjäiset joista tuloja jaostolle mukavasti.
Nuorisojaosto.
Jaostoa ei saatu kokoon, toimintaa vetämässä 3 henkilön toimikunta, vastaavana Enna
Lamminmäki, muut Tuula Mäkelä ja Eila Tuohimaa.
Pidettiin askartelua kerran viikossa ja joka toinen
perjantai disko. Enna vetänyt tyttöjen laulu ja tanssiryhmää. esiintyivät monessa yhteydessä, tärkein
seuran 25-juhla ja osallistuminen piirin harrastepäiville Eskilstunassa syksyllä.
Pari nuorten ryhmää
harjoitti soittoa. Syksyllä pidettiin yön yli kestävä leiri Pirtillä, mukana kymmenen tyttöä ja yksi poika,
6-12-vuotiaita. Lucia ja jouludiskot joissa lapset itse tekivät pieniä ohjelmia.
Kaksi teatteria esiintyi
kouluilla, yhteensä 120 lasta katsomassa.
Kulttuurijaosto.
Puheenjohtaja Taisto Hellsten, sihteeri Aulis Ahlberg, muut Enna Lamminmäki,
Leo Lahtinen, Viljo Tauriainen ja Matti Lamminmäki.
Järjestettiin Suomi-viikko Folkets Hus:llä,
suomalaista ruokaa ravintolassa sekä 16.2. käsityö- ja taidenäyttely alakerrassa, Ola Kattilakoski ja Onni
Mäntylä viihdyttivät musiikilla ja Ola myös laululla. Jaoston toiminta hiipui tämän jälkeen ja asiat
siirrettiin johtokunnalle.

1986
Johtokunta.
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, varsinaiset jäsenet; Erkki
Lehtola, Pentti Koljonen, Bertil Riska, Matti Kaikkonen, MaunoVäyrynen, Viljo Tauriainen ja Erkki

Peltola, varajäsenet Juhani Mäkinen, Tuula Mäkelä, Osmo Kieksi ja Enni Anttila.
Tilintarkastajina olivat Åke Dahlqvist ja Tapani Helola sekä varalla Tauno Aro ja Enna Lamminmäki
Rahastonhoitajana edelleen Brita Söderlund.
Jäseniä oli 444, joista nuoria 167.
Jäsenmaksuja korotettiin; perhe 60 kr, aikuiset 30 kr, eläkeläinen 20
kr ja alle 18-vuotiaat 15 kr, palkkiot pidettiin ennallaan.
Seuran lehti Päreet ilmestyivät neljä kertaa. Kesäleirillä oli viisi lasta.
Osmo
kieksi
oli
piirin
hallituksessa,
Armi
Lagerroos
ABF:N
johtokunnassa.
Syyskokouksessa esillä sääntömuutosesitys koskien kirjoitusmuodon yksinkertaistamista pykälissä 2 ja 3,
sekä eläkeläistoiminnan lisäämistä sääntöihin.
Käyty piirin kevät- ja syyskokouksissa sekä ABF:n
vuosikokouksessa.
Yhteistyönä tehtiin kaksi perheretkeä Torstorpiin, äitienpäivät seurakuntakodilla,
Itsenäisyyspäivän ja lasten joulujuhlan pito Pirtillä.
Vuoden aikana seura järjesti lapsille yhden
teatteriesityksen.
Käytiin Norrköpingin Suomi-Seuran 25-vuotisjuhlassa, annettiin lahjaksi kukkia ja oma viiri nr 9.
Liitolta saatiin tukea lasten toimintaan hiihtolomaviikolle.
Otettiin osaa markkinoihin.
Kulttuurijaoston toiminta heikkoa, puheenjohtaja erosi lopulta syyskuussa.
Finspångiin perustettiin
sotaveteraanien yhdistys, heille luvattiin kokoontumistilat tarvittaessa.
Raija Tuohimaan ja Anneli
Kukkolan Koti- ja Kouluyhdistyksestä aloitteesta pidettiin seuralla tiedotustilaisuus esikoulu- ja
kouluasioista vanhemmille.
Yhdessä Folkets Husin, ABF:n ja paikkakunnan suomalaisseurojen kanssa järjestettiin Suomi-viikko.
Osallistuttiin valtakunnalliseen syöpäyhdistyksen avustuskampanjaan myymällä 100kpl rintaneuloja
ovelta ovelle systeemillä, jaettiin alueet johtokunnan jäsenten kesken.
Sari Seppänen oli puoli vuotta työttömyystyöläisenä ja kuukauden työntekijän sairaslomittajana.
Hankintoja;
saliin viisi pientä ja kuusi isoa pöytää, uudet diskovalot joihin myös uusi tahdittaja, uusi kopiokone, uudet
verhotangot saliin ja kulmahuoneeseen. Georg Söderlund, Erkki Peltola ja Matti Lamminmäki uusivat
saunan lauteet.
Yläkerran puhelin määrättiin pidettäväksi toimistossa illanviettojen välillä.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Tuula Mäkelä, muut Pentti Koljonen,
Terttu Tapio, Maija-Liisa Alaverronen, Osmo Kieksi, Vuokko Kieksi, Mauno Väyrynen, Annikki
Väyrynen ja Seija Koljonen.
Pidettiin loppiaistanssit Pirtillä, neljät tanssit Folkalla joista yhdet
joulujuhlat, siellä huonosti ihmisiä, päätettiin tästä lähtien pitää Pirtillä. Esko Rahkonen solistina yksissä
tansseissa Folkalla.
Vapputanssit yhdessä Naisjaoston kanssa.
Tansseja pidettiin myös kolmet
Grosvadin ja kahdet Storängenin kouluilla.
Pirtillä pidettiin naamiaisrapujuhlat.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Armas Lyhykäinen ja Lassi Kanerva Armaan sairastuessa, sihteeri
Enna Lamminmäki, muut Georg Söderlund, Jouko Huhta, Jussi Saaranen, Usko Järvinen, Hilkka
Kuusinen, Salme Lindqvist, Viljo Tauriainen, Leo Lahtinen, Kasper Westeri, Toivo Kaara, Valma
Lahtinen, Arvo Lahtien.
Viljo Tauriainen poistui joukostamme keväällä.
Tapaamisia oli kerran viikossa, korttipelejä
alakerrassa lähes päivittäin.
Neljä jaostolaista teki matkan Helsinkiin syksyllä.
Omassa
joulujuhlassa oli ohjelmaa seuran tyttöjen puolesta ohjaajana toimi Enna Lamminmäki.
RSE:n
eläkeläisparlamentissa yksi edustaja ja piirin joulujuhlassa kaksi osallistujaa jaostosta.
Jaosto lahjoitti
seuralle uudet diskovalot.
Georg Söderlund oli mukana vetämässä lasten hiihtolomatoimintaa yhdessä Sari Seppäsen kanssa.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Terttu Tapio, sihteeri Ritva Kortelainen, muut Marja-Leena Pesonen, Anja
Oksa, Laila Mursu, Riitta Nevalainen, Lilja Tuovinen, Tuula Mäkelä, Pirkko Nisula, Ritva Kinnunen, Eila
Leinonen ja Ritva Kinnunen.
Voimistelu Pirtillä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Keskiviikkona
samalla käsityökerho, joista kutoma- ja neulontakurssi ABF:n kautta.
Kangaspuut saatiin lainaan Airi
Peltoniemeltä.
Illanviettoja Pirtillä kolmet ja isänpäivätanssit.
Pidettiin matonkuteiden revintä- ja
pizzailta.
Osallistuttiin markkinoille ja joulumyyjäisiin sekä myytiin käsityöarpoja. Joulumyyjäisten
ja arpajaisten tulot kangaspuiden hankintaan.

Ommeltiin uudet pöytäliinat seuralle.
Pidettiin lasten vappupäivä Pirtillä ja opeteltiin
kuivakukka-asetelmien tekoa.
Avustettiin Mikkeli-juoksuissa, kahvitukset kokouksiin ja
Itsenäisyyspäivänä sekä laitettiin lasten joulujuhlaan Folkalla lahjapussit.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Mauri Aritie (erosi 16.2.), tilalle Erkki Lehtola, sihteeri Taisto
Korhonen, muut Jorma Mäntykorpi, Pentti Koljonen, Ville Lipponen, Erkki Peltola, Väinö Kyllönen,
Hannu Nietala, Tauno Ruini, Raija Lehtola ja Ritva Kinnunen.
Jaostossa harrastettiin vielä viittä erilaista toimintamuotoa ja jaosto oli jäsenenä Yleisurheiluliitossa.
RitvaKinnunen piirin liikuntajaostossa sihteerinä ja liiton liikuntaneuvostossa.
Pidettiin miesten jumppaa Hårstorpin koululla keväällä ja syksyllä Asean tiloissa. Nuorille oli sählyä
Nyhemin koululla, kesällä Korpenissa jalkapalloa ja syksyllä aloitettiin kaukalopallo ja asfalttikeilailu.
Osallistuttiin myös Korpenin 24 tunnin pyöräilyyn ja 12 tunnin hiihtoon Grosvadilla.
Kaikkien
paikkakunnan suomalaisseurojen talviretken yhteydessä oli jäsenille hiihtokilpailu. Järjestettiin jäsenille
pilkkimestaruuskilpailu maaliskuussa, Timo Kinnusesta tuli mestari.
Samalla haaste Norrköpingin
Suomi-Seuraa vastaan, voitettiin ylivoimaisesti.
Norrköpingin järjestämissä kalakilpailussa hävittiin,
keväällä osallistuttiin silakan kalastukseen.
Pidettiin vuoden aikana muutamat superstarkilpailut,
vähemmän osallistujia näissä.
Mikkeli-juoksuissa 126 osallistujaa, kilpailut menivät hyvin. Voittaja yleisissä sarjoissa Joel Heikkinen
ja Anneli Svensson.
Saatiin taas raha- ja tavaralahjoituksia palkinnoiksi.
Otettu osaa piirin ja liiton kilpailuihin hyvällä menestyksellä, voimanostajat olivat ylivoimaisia.
Liiton keilakilpailu järjestettiin Finspångissa ja siinäkin saatiin kiertopalkinto vuodeksi parhailla pisteillä.
Pidetty illanviettoja ja arpajaisia sekä myyty kakkuarpoja.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Enna Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Mikko Kukkola,
Tuula Mäkelä ja Mika Vähäkangas.
Ennan erottua on toimintaa jatkettu ilman puheenjohtajaa.
Tammikuun lopulla pidettiin pirtillä taas yöleiri.
Harrastettu askartelua, diskoja, näytelmä- ja
lauluharjoituksia keväällä sekä musiikkitoimintaa jossa oli kaksi ryhmää.
Syksyllä pidetty
rock-konsertti Pirtillä, vieraana orkesteri Norrköpingistä. Osallistuttiin nuorisokumaukseen Eskilstunassa.
Hiihtoloman aikana olivat avoimet ovet, pelattiin biljardia, pöytätennistä, koronaa, tv-pelejä sekä
seurapelejä, askarteluna tehtiin kipsiesineitä.
Sokerina pohjalla loman lopuksi pidettiin taas yöleiri.
Avoimet ovet vappuna, järjestettiin sinne lapsille ongintaa ja tv-peli.
Kevään aikana valmistettiin
muutama sata paperikukkaa ja naiset ompeli tyllihameet yläosineen, kesällä osallistuttiin sitten lasten
karnevaalikulkueeseen kukkaistyttöinä, jaettiin yleisölle paperikukkaset.
Saimme toisen sijan arvosteluissa.
Syksyllä jätettiin askartelu pois ja jatkettiin näytelmiä, pidettiin
useita diskoja joista yhdet naamiaiset ja toisissa oli pizzatarjoilu, kaikissa paljon lapsia mukana.
Vuoden aikana harjoitellut näytelmät esitettiin äitienpäivillä ja lasten joulujuhlassa, vetäjänä Enna
Lamminmäki.
Lapset esiintyivät myös kulttuuripäivillä Linköpingissä ja eläkeläisten joulujuhlassa.
Kulttuurijaosto.

Puheenjohtaja Taisto Hellsten (erosi 1.9.), muut Aulis Ahlberg, Enna Lamminmäki.

1987
Johtokunta.
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, Mauno Väyrynen, Matti
Kaikkonen, Tuula Mäkelä, Taisto Korhonen, Erkki Peltola (erosi 10.11), Armi Lagerroos ja edesmenneen
Viljo Tauriaisen tilalle Jussi Mäkinen yhdeksi vuodeksi, varajäsenet Pentti Koljonen (varsinainen
10.11.lähtien), Enni Anttila, Pentti Rantala ja Osmo Kieksi.
Tilintarkastajina Claus Kivivirta ja
Tapani Helola, varalla Tauno Aro ja Enna Lamminmäki.
Taloudenhoitajana toimi Brita Söderlund.
Jäseniä vuoden lopulla 417, joista nuoria 92.
Päreet ilmestyivät neljä kertaa.
Tästä vuodesta alkaen poistettiin johtokunnan kokouspalkkiot.
Leirikoululla seitsemän lasta.
Johtokunta hoiti kulttuuriasiat tänä vuonna.
Osmo Kieksi oli piirin hallituksessa.
Käyty piirin kevät- ja syyskokouksessa sekä liiton kokouksessa
Eskilstunassa, seuralta neljä edustajaa.
Kunnan koulu- ja sosiaali-lautakunnan järjestämissä

tapaamisissa käyty.
Yhteistyönä tehtiin kevätretki Torstorpiin ja syysretki kansanlähetystalolle Risingen kirkon luona.
Äitienpäivät ja koko perheen pikkujoulu seurakuntakodilla samoin Itsenäisyys-päivänä harrastenäyttely ja
pitopöytä seurakuntakodilla päivällä, illalla jumalanpalvelus Linnankappelissa ja sen jälkeen
kahvitilaisuus Pirtillä.
Lapsille yksi teatteri vuoden aikana.
Aloitettiin keräys liiton kulttuurirahastoon, listat seuralla.
Päätettiin tästä vuodesta alkaen laittaa 50 vuotta täyttäville seuran jäsenille 60 kr maksava
kukka-asetelma, joka viedään henkilökohtaisesti syntymäpäivänä.
Seuralla äänestys eduskuntavaalissa keväällä ja presidentin vaalissa syksyllä.
Finspångin Suomenkielinen sosdem yhdistys täytti 10 vuotta, lahjaksi viiri 10 nr ja kukkia. Vuoden
lopulla ilmoitus vuokran korotuksesta seuraavalle vuodelle; 38125 kr/vuosi, pyydettiin neuvottelua
kunnan kanssa.
Konttorissa todettiin homevaurioita jotka korjattiin ja ilmastointia parannettiin.
Työntekijä Anja Kandelberg sairaana kuusi viikkoa syksyllä, ei saatu ketään tilalle.
Anneli Juntunen
oli työttömyystyöläisenä seuralla kevään aikana, sinä aikana hän teki uuden kalustoluettelon.
Hiihtoloman aikana avoimet ovet koululaisille viitenä päivänä.
Hankittiin kangaspuut, pölynimuri,
penkki saunaan ja yläkertaan saapasrenki sekä seinälautasille jouset ripustamista varten, tähän asti eivät
olleet esillä.
Pentti Rantala äänitti uutta musiikkia illanviettoihin.
Entinen kopiokone myytiin.
Lassi Kanervan jäsenaloite johtokunnan lausuntoineen lähetettiin liittokokoukselle.
Neuvoteltiin kunnan kanssa lisätiloista yläkertaan, vastaus vuokran korotus entisiin.
Tehty yhteistyötä Norrköpingin ja Linköpingin suomiseurojen kanssa.
Keilaseura Sisun paperit siirretty kassakaapista arkiston puolelle tilanahtauden vuoksi.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri Taisto Korhonen, muut Pentti Koljonen, Raija
Lehtola, Erkki Peltola, Väinö Kyllönen, Tauno Ruini, Ritva Kinnunen, Veijo Hietala, Eila Tuohimaa ja
Seija Koljonen.
Jäsenille järjestettiin pilkki- ja hiihtokilpailut, perheretki vanhalle ns.
antiikkikeilaradalle, Matti Kaikkonen huolehti kilpailun.
Mikkeli-juoksut pidettiin syksyllä,
Metallverken lahjoitti 1000 kr palkintoihin. Yleisessä miesten sarjassa vei voiton Joel Heikkinen ja sai
täten kiertopalkinnon omakseen.
Korpenissa pelattiin antiikkikeilailussa, jalkapallossa ja kaukalopallossa sekä osallistuttiin
24 tunnin pyöräilyyn, hiihtoa ei ollut tänä vuonna.
Piirissä kilpailtiin pilkissä, voimanostossa,
maastojuoksussa ja yleisurheilussa hyvällä menestyksellä. Piirin pilkkikilpailu järjestettiin Finspångissa.
Liiton kilpailuissa oli hyvä menestys, ainoastaan keilailu meni heikommin tänä vuonna.
Osallistuttiin
Ruotsiviestiin, keskustan alueella juoksijoina suomalaisluokkien lapsia. Anna-Maija Honka valittiin
piirin parhaaksi urheilijaksi. Pidettiin illanviettoja naisjaoston kanssa ja yksin, myytiin arpoja ja pidettiin
erikoisarpajaisia, joissa lahjoitettuja voittoja.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Lassi Kanerva, sihteeri Niilo Karhatsu, muut Armas Lyhykäinen,
Enna Lamminmäki, Jouko Huhta, Salde Lampela ja Jussi Saarela. Armas Lyhykäinen poistui
joukostamme vuoden alussa ja tilalle valittiin tilalle Leo Lahtinen.
Jatkettiin torstain tapaamisia,
pidettiin ABF:n kautta rentoutumiskurssia ja metsäsuomalaisten kurssia.
Lassi Kanerva ja Niilo
Karhatsu osallistuivat liiton eläkeläisten parlamenttiin.
Käytiin Göteborgin kulttuuripäivillä ja
osallistuttiin liitto terveys-, kulttuuri- ja järjestökursseihin.
Käytiin vierailuilla Tumbassa,
Eskilstunassa ja Norrköpingissä. Tehtiin virkistysmatkoja Helsinkiin ja Turkuun.
Pidettiin kahdet
tanssit seuralla, jaostolle valittiin oma huvitoimikunta, neljästä jaostolaista mukana.
Järjestettiin Finspångissa piirin syysrieha ja joulujuhla.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Terttu Tapio, sihteeri Marja-Leena Pesonen, muut Tuula Mäkelä, Riitta
Nevalainen, Laila Mursu, Anja Oksa, Pirkko Nisula, Terttu Karttunen, Eila Leinonen, Ritva Kortelainen,
Ritva Kinnunen, Leila Marttila ja Eila Tuohimaa.
Järjestettiin kahvitukset kokouksiin, pidettiin
laskiaistanssit ja vappuna avoimet ovet Pirtillä munkkikahveineen ja simoineen sekä syksyllä
isänpäivätanssit.
Tehtiin jaoston voimin kevätsiivous, palkintona pizzat lopuksi.
Uutuutena
posliinin maalauskurssi, kahdet vaatteiden vaihtopäivät ja Tuppervare-ilta seuralla, sieltä ostettiin

palkintoja markkina-arpajaisiin.
Osallistuttiin Majalunkeniin.
Hankittiin uudet kangaspuut,
molemmat ahkerassa käytössä, tehtiin mattoja ja liinoja markkinamyyjäisiin.
Kesällä tehtiin
ostosmatka Ullarediin omilla autoilla, mukana 12 henkilöä.
Suomen 70-vuotis itsenäisyyspäivää
vietettiin Pirtillä, puheita ja täytekakkukahvit sekä käsityönäyttely. Osallistuttiin joulumyyjäisiin, lasten
joulujuhlaan laitettiin pussit.
Käytiin kursseilla ja pidettiin käsityöarpajaisia.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Tuula Mäkelä, muut Pentti Koljonen,
Vuokko Kieksi, Osmo Kieksi, Annikki Väyrynen, Mauno Väyrynen, Maija-Liisa Alaverronen ja Terttu
Tapio.
Pidettiin kuudet tanssit Folkalla, Pirtillä illanviettoja, rapujuhlat, naamiaiset ja joulujuhlat,
joulujuhlissa hauskuutuksena taas kilpailuja.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Mika Vähäkangas, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Mikko Kukkola,
Mikko Pesonen, Heikki Toropainen, Patrick Hooghwinkel, Ismo Peltola, Karita Saapunki, Minna
Kukkola, Nina Mäkelä, Ann Mäkelä ja Johnny Källbom.
Soittoryhmiä kolme ja harjoittelivat kolmesti viikossa.
Esiintyminen mm liiton nuorisokumauksessa
Eskilstunassa.
Keväällä diskoja lapsille, osallistuminen heikkoa.
Hiihtolomalla Pirtti auki
iltapäivisin, pöytätennistä biljardia ja seurapelejä, vetäjinä Kaj Tuohimaa, Janne Koiranen ja Vesa
Tuohimaa.
Lapsille posliinin maalausta tiistaisin mukana kymmenkunta, heistä pari poikaa.
Soittoryhmät pitäneet pari soittoiltaa ja jouluaaton juhlat Pirtillä.

1988
Johtokunta.
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Mauno Väyrynen,
Matti Kaikkonen, Terttu Tapio, Niilo Karhatsu (erosi 19.2.), Tuula Mäkelä, Armi Lagerroos ja Taisto
Korhonen, varajäsenet Pentti Koljonen (varsinainen 19.2.lähtien), Enni Anttila, Pentti Rantala ja Riitta
Nevalainen.
Tilintarkastajina Tapani Helola ja Claus Kivivirta, varalla Eeva Nevalainen ja Tauno Aro.
Taloudenhoitajajana toimi Brita Söderlund. Armi Lagerroos oli ABF:n johtokunnan varajäsenenä.
Jäseniä 334 joista nuoria 120. 118 jäsentä jäi pois näistä 45 muutti muualle.
Päreet ilmestyivät neljä kertaa.
Vuokran korotuksesta käytiin kunnan kanssa neuvotteluja yhdessä muiden seurojen kanssa kahdesti,
ABF:llä ja kerran yleisen vaalikeskustelun muodossa Pirtillä. Saatiin vuokra pysymään ennallaan,
korotusosa johdetaan muita teitä kiinteistölautakunnalle.
Edelleen jäi epäselväksi saadaanko muita
avustuksia enää.
Liiton kulttuurirahaston keräys lopetettiin lokakuussa ja varat lähetettiin rahastolle.
Vuoden alussa siirryttiin liiton vakuutuksiin ja omat Folksamin vakuutukset sanottiin irti.
Käytiin piirin kokouksissa ja ABF:n vuosikokouksessa.
Yhteistyönä muiden seurojen kanssa järjestettiin kevätretki, äitienpäivät ja lasten joulujuhla
seurakuntatalolla, Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus Pirtillä.
Johtokunta hoitanut kulttuuri asiat,
järjestettiin yksi teatteriesitys lapsille ja käytiin bussilla Motalassa teatterissa.
Pidettiin Pirtillä keväällä presidentin valitsijamiesvaalit.
Joutsasta nuoriso-orkesteri vieraana
Finspångissa, heille tarjottiin lounas ja harjoittelua seuralla, he puolestaan lahjoittivat seuralle Joutsan
sahti OY:n sahtitynnyrin.
Maarit Hyvönen työttömyystyöläisenä keväällä.
Muissa seuroissa
ilmennyt harjoitustoimintaa piirin alueella, seura lähetti liittoon valituskirjelmän.
Työsuojeluviraston
lausunto mahdollisista homevaurioista konttorissa, lausunto toimitettu kuntaan ja pyydetty homemittausta.
Hankintoja;
saunaan uusi termostaatti ja uusi kiuas, toimistoon kahviautomaatti ja polttokone, kalustoon pienet
kangaspuut, luomispuut, tikkaat yläkertaan ja uudet joulukoristeet.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Tuula Mäkelä, muut Osmo Kieksi,
Pentti Koljonen, Terttu Tapio, Vuokko Kieksi, Annikki Väyrynen ja Maija-Liisa Alaverronen.
Pidetty
kahdeksat tanssit kohtalaisella menestyksellä, Pirtillä illanvietto (tanssien opettelua), rapujuhlat ja
joulujuhlat.

Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Enna Lamminmäki, helmikuusta lähtien Niilo Karhatsu, sihteeri Eila
Salmiluoto, Niilo Karhatsun tilalle Tapani Helola, Salde Lampela, Jouko Huhta ja Jussi Saaranen.
Torstaikerhossa kahdeksan kymmenen jäsentä kerrallaan. Avustettiin markkinoilla, myytiin arpoja ja
pidettiin illanviettoja.
Voimistelua Pirtillä.
Torstaisin miesten kortinpeluu ja naisilla käsityökerho.
Käytiin matkoilla, kulttuuripäivillä
Norrköpingissä ja eläkeläisparlamentissa, Axevallassa liikunta- ja kuntoiluohjaajakurssilla,
Leonardsbergin kurssilla ja kaksi kertaa Kuovilan rentoutuskurssilla.
Järjestettiin piirin kokous seuralla.
Osallistuttiin joulumyyjäisiin ja pidettiin jaoston oma
joulujuhla Pirtillä. Jaoston jäsen Lassi Kanerva poistui keskuudestamme keväällä.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Terttu Tapio, sihteeri Marja-Leena Pesonen, Tuula Mäkelä, Riitta
Nevalainen, Laila Mursu, Pirkko Nisula, Terttu Karttunen, Anja Oksa, Eila Leinonen, Ritva Kortelainen,
Ritva Kinnunen, Leila Marttila, Pirjo Rautio, Eila Tuohimaa.
Voimistelua keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, osa voimistelijoista esiintyi liiton liikuntaviikolla
Södertäljessä.
Käsitöitä tehtiin kurssina ABF:n kautta.
Hankittiin uudet pienemmät kangaspuut
liinojen tekoon, valmistettiin mattoja, liinoja, kuultokudoksia sekä tehtiin tilkku-töitä, posliininmaalausta
keväällä.
Osallistuttiin liiton naisten päiville, piirin kulttuuripäivillä esillä tehtyjä porsliininmaalaus- ja
käsitöitä. Vappuna pidettiin avoimet ovet.
Pidettiin vaatteitten vaihtopäivä sekä osto- ja myyntipäivät keväällä ja syksyllä.
Leikattiin talkoilla poppanakuteita, tehtiin yleissiivous ja yläkerran lattian huolto, Riitta Nevalainen lainasi
kunnasta vahauskoneen.
Hoidettiin taas kahvitukset kokouksiin ja valmistettiin ruoka vierailevalle
Joutsan nuoriso-orkesterille. Kokeiltiin pub-iltoja, niillä ei ollut menestystä, pidettiin illanviettoja yksin
ja urheilujaoston sekä joulumyyjäiset Pirtillä. Tavara-arpajaiset kahdesti vuoden mittaan, osa voitoista
tehtiin itse ja osa tuloista käytettiin yhteiseen virkistys- ja kulttuurimatkaan Puolaan sekä Terttu Tapion
virkistysmatkaan.
Vierailtiin Motalassa ja tehtiin lasten joulujuhlaan pussit yhdessä Nuorisojaoston kanssa.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja Erkki Lehtola, sihteeri John Sumell, muut Matti Kaikkonen, Taisto
Korhonen, Raija Lehtola, Seija Koljonen, Pentti Koljonen, Väinö Kyllönen, Tauno Ruini, Ritva Kinnunen,
Veijo Hietala ja Eila Tuohimaa.
Jäsenille pidettiin antiikkikeilailu, ilmakivääri, pilkkikilpailu,
jalkapallo Bergskalla nuorille, voimistelua Hårstorpin koululla.
Korpenissa pelattiin jalkapalloa ja
kaukalopalloa, asfalttikeilailua ja keilailua, osallistuttiin 24 tunnin pyöräilyyn, osanottajien kesken arvotun
pyörän voitti Marko Koljonen.
Osallistuttiin piirin maastojuoksu- ja pilkkikilpailuun. Liiton liikuntaviikolla Södertäljessä oli seuralta
mukana 19, kilpailuissa hyvä menestys.
Yhdet illanistujaiset pizzan merkeissä.
Perheretki vanhalle keilaradalle, yhteistyönä tehtiin retki Torstorpaan ohjelmassa hiihto ja veikkauskävely,
makkaranpaistoa ja kahvitusta.
Nuorten ilmakivääriammuntaa vetivät Pentti Koljonen ja Matti
Kaikkonen.
Mikkeli-juoksussa yhdistettiin miesten ja naisten sarjaksi, Viking Line lahjoitti uuden
kiertopalkinnon, Pentti Mikkola voitti.
Myytiin arpoja. Erkki Lehtola erosi jaostosta 10.10. henkilökohtaisista syistä, tilalle Matti Kaikkonen
joka taas erosi 19.12. maasta muuton vuoksi.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Mika Vähäkangas, sihteeri Eila Tuohimaa, muut Mikko Kukkola,
Patrick Hooghwinkel, Johnny Källbom, Staffan Ringqvist, Roger Sjögren ja Mikko Pesonen.
Puolet
jäsenistä oli ruotsalaisia ja kokoukset pidettiin ruotsiksi.
Kolme eri orkesteriryhmää, nuoremmille posliininmaalausta kerran viikossa.
Soittoryhmät kävivät
esiintymässä muualla ja pitivät kolme illanviettoa seuralla sekä olivat mukana karnevaaleissa soittaen
auton lavalla ja esiintymislavalla. Posliinimaalauksesta töitä näytteillä Norrköpingin kulttuuripäivillä.
Nuorisoilta keväällä meni pieleen, kalustoa särettiin ja pulloja heiteltiin lattialle, tämän tapaiset juhlat
kiellettiin vastaisuudessa, illat tarkoitettu vain jäsenille.
Syksyllä ei ollut toimintaa nuoremmille, ohjaaja pula.
Myös osa soittajista muutti muualle soittamaan
ja mukana meni ainoat rummut. Myöhemmin ryhmät hankkivat omat rummut. Keväällä oli piirin

nuorten kokous johon ei saatu omia jaostolaisia.
Keväällä myös vierailijoita Joutsasta,
nuoriso-orkesteri, yhteiseen musiikkitapahtumaan ei tullut yhtään ryhmäläistä, kaksi tyttöä seuralta soitti
taitojensa mukaan ja soittivat hyvin.
Hiihtolomatoimintaa veti Maarit Hyvönen, kävijöitä runsaasti.
Liikuntaleirillä Södertäljessä mukana
viisi lasta.
Syksyllä sisäjalkapalloa yhdessä urheilujaoston kanssa.

1989
Johtokunta.
Puheenjohtaja Matti Lamminmäki, sihteeri Eila Tuohimaa, varsinaiset Taisto
Korhonen, Tuula Mäkelä, Mauno Väyrynen, Matti Kaikkonen (erosi 19.12. maasta muuton vuoksi), Terttu
Tapio, Niilo Karhatsu ja Jussi Vähäkangas (erosi 27.8. maasta muuton vuoksi), varajäsenet Pentti
Koljonen (varsinainen 27.8. lähtien), Enni Anttila (varsinainen 19.12. lähtien), Pentti Rantala ja Eija
Rautio.
Tilintarkastajat Tapani Helola ja Claus Kivivirta, varalla Tauno Aro ja Enna Lamminmäki
Taloudenhoitajana edelleen Brita Söderlund.
Jäseniä seurassa oli 332 joista nuoria 138.
Päreet ilmestyivät neljä kertaa.
Vuokrasta käytiin neuvotteluja edelleen, seuraavan puolivuosi ennallaan, loppuvuodesta korotusta, mikäli
muutoksia tulee niin seura kutsutaan mukaan neuvotteluun.
Vuokra on nyt 13 000 kr vuosittain.
Kunnalta pyydettiin pyörätuoliramppia pääportaisiin.
Palkka-avustus saatiin tällekin vuodelle.
Käytiin piirin ja ABF:n kokouksissa. Leirikoulussa vain kaksi lasta seuralta.
Yhteistyönä tehtiin kevätretki Torstorpiin ja äitienpäivät sekä Itsenäisyyspäivän kahvitus Pirtillä.
Lapsille jälleen yksi teatteriesitys ja aikuisille teatterimatka Motalaan.
Viirejä luovutettiin nro 11 Pirkko Nisulalle ja nro 12 20 vuotta täyttäneelle Motalan Suomi-Seuralle,
Oskarshamnin Suomi-Seuran 20-vuotisjuhlaan laitettiin onnitteluadressi.
Anottiin 100 000 kpl arpalupa kolmen vuoden ajalle.
Johtokunta myi 10 000 arpaa, jaostot auttoivat
myynnissä.
Kutomahuoneen lattia uusittiin, kulut kalustoon. Suomi-Seura ry:ltä tilattiin ilmaisia
kirjoja.
Saunan kiuas vaihdettiin, biljardipöydän päälle hankittiin suojalevy, yläkerrasta romutettiin
rikkonaisia pöytiä ja kutomahuoneesta vanha sohva.
Keväällä oli pukuhuoneen lattialle vesivuoto.
Eläkeläisjaosto.
Puheenjohtaja Niilo Karhatsu, sihteeri Eila Salmiluoto, muut Tapani Helola, Elsa
Lyhykäinen, Liisa Kerola, Jouko Huhta ja Anja Kuosmanen.
Harrastettiin erilaisia kursseja, voimistelua, kursseja laivalla, virkistysmatka Kuovilaan,
eläkeläisparlamentti laivalla.
Saatiin kaksi edustajaa sosiaalilautakunnan eläkeläis-neuvostoon.
Jaostolle saatiin oma kaappi yläkertaan.
Osallistuttiin markkinoihin ja joulumyyjäisiin, myytiin arpoja.
Pidettiin oma pikkujoulu; ohjelmaa, puuroa, soppaa ja pullakahvit päätteeksi.
Käytiin Oxelösundin
suomiseuralla bingoillassa ja Motalassa piirin pikkujoulussa.
Huvitoimikunta.
Puheenjohtaja Veikko Alaverronen, sihteeri Tuula Mäkelä, muut Mauno
Väyrynen, Terttu Tapio, Annikki Väyrynen, Pentti Koljonen, Asko Kukkola ja Anneli Kukkola.
Pidettiin kahdeksat tanssit joissa kahdessa esiintyjä Suomesta.
Pirtillä rapujuhlat ja pikkujoulu.
Pidettiin kansantanssitoimintaa, mukana kymmenkunta ja harrastettiin muutakin kulttuuritoimintaa.
Naisjaosto.
Puheenjohtaja Terttu Tapio, sihteeri Marja-Leena Pesonen, muut Tuula Mäkelä, Ritva
Kortelainen, Kerttu Pohjantähti, Leila Marttila, Ritva Kinnunen, Eila Leinonen, Anja Oksa, Terttu
Karttunen, Pirkko Nisula, Laila Mursu, Eila Tuohimaa ja Anja Oksa.
Pidettiin jumppaa
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Keväällä käsityöiltoja keskiviikkoina, syksyllä tauko, lattia
remontissa, valmis ennen joulua. Armi Lagerroos lahjoitti matonkuteita niin että voitiin kutoa parit
poppanat jouluarpajaisiin.
Hankittiin yhdet uudet kangaspuut joita voi lainata kotiin.
Pirkko
Nisulalle pidettiin läksiäisjuhlat Pirtillä ja ostettiin pieni lahja.
Keväällä oli ABF:n esittelijä
näyttämässä eri askartelu-toimintoja, ABF:ltä pidettiin vihreäruokakurssi syksyllä.
Ritva Kinnunen
ohjasi kevätkaudella lasten jumppaa.
Keväällä pidettiin Tertun Tapion ohjauksessa kymmenen päivän
kasvisruoka viikko, onnistui yli odotusten lippuja myytiin 300, aiheesta myös radiohaastattelu. sekä

syksyllä haastattelu jumpalta radioon.
Pidettiin kahdet vaatteiden vaihtopäivät, äitienpäivä seuralla ja
järjestettiin lapsille joulujuhla yhdessä nuorisojaoston kanssa Pirtillä.
Jaostolaisia kävi
käsityönäyttelyssä Linköpingissä, risteilyllä Glanilla höyrylaiva Kristiinalla, matka Motalan naisjaoston
luo.
Pidettiin kolmet käsityöarpajaiset ja myytiin myös muita arpoja.
Urheilujaosto.
Puheenjohtaja John Sumell, sihteeri Taisto Korhonen, muut Seija Koljonen, Jussi
Vähäkangas, Tauno Ruini, Seppo Rautio, Pentti Koljonen ja Eila Tuohimaa.
Hårstorpan koululla
harjoitettiin sulkapalloa, lentopalloa ja jumppaa, Bergskan koululla sählyä nuorisojaoston kanssa.
Omassa maastojuoksukilpailussa Lunddalenissa 17 mukana.
Korpenissa osallistuttiin kaukalopalloon,
jalkapalloon, asfalttikeilailuun, syksyllä jopa kaksi joukkuetta mukana, antiikkikeilaluun ja 12 tunnin
pyöräilyyn. Erkki Lehtola vielä mukana piirin urheilujaostossa.
Pirin ja liiton kilpailuissa
maastojuoksuissa, shakissa hyvä menestys, voimanostossa saatiin kiertopalkinto vuodeksi. Järjestettiin
perheretki antiikkikeilailuun juhannuspäivänä, Seppo Rautio yhdysmiehenä.
Pia Karttunen valittiin piirin parhaaksi urheilijaksi, velipoika Kaj Karttuselle liiton stipendi.
Mikkeli-juoksut, osanottaja määrä laskenut, päätettiin erota yleisurheiluliitosta.
Nuorisojaosto.
Puheenjohtaja Pertti Järvensivu ja sihteerinä Mikko Pesonen vuorotellen, muut Mika
Vähäkangas, Olavi Vuorenmaa, Ari Koistila, Ari Leinonen, Pekka Vähäkangas, Vesa Järvensivu, Mika
Ollila, Markku Koistila, Jouni Leinonen, Kari Moilanen, Roger Sjögren, Mikael? ja Staffan Ringqvist.
Harrastettiin sählyä, musiikkia, syksyllä osanotto laajempaa.
Pidettiin joulujuhlat lapsille Pirtillä
yhdessä naisjaoston kanssa.
Korpenin jalkapallossa vetäjänä Olavi Vuorenmaa.
Mikko Pesonen tuli puheenjohtajaksi
Pertin tilalle toukokuussa.
ET
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Jäsenmäärän kehitys vuosina 1980-1989
1980 = 643
1981 = 565
1982 = 524
1983 = 627
1984 = 491
1985 = 480
1986 = 444
1987 = 417
1988 = 334
1989 = 332

