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Verksamhetsberättelse 2019
År 2019 går till historien som det år då Småskolan äntligen börjar ta form som en fungerande samlingsplats.
Efter att stora renoveringar har utförts under två somrar i rad har vi nu ett snyggt, modernt kök, ett
toalettutrymme anpassat för rörelsehindrade, stolar och bord som lätt kan flyttas från förråd till sal och
vice versa och en rymlig tambur. Den lilla gruppen på sex-sju personer som offrat sköna sommardagar på
byggtalkon har gjort ett ovärderligt arbete som vi alla kan glädjas över.
I styrelsen har under året ingått: Kari Tenhunen, ordförande, Kari Ryöppönen, viceordförande, Britta
Engström, kassör, Görel Engström, sekreterare, Pirjo Keskisaari-Grahn, Herbert Barsas, Maj-Lis Lindfors,
Erkki Lönnqvist och Lisbeth Pihlström.
Styrelsen har sammanträtt nio (9) gånger.
Gunnel Laukas och Synnöve Bergholm-Kullström har fungerat som verksamhetsgranskare och som deras
ersättare Bengt Blomqvist och Christel Lönnqvist.
Övriga funktionärer:
Medlemsskrivare och webbmaster: Britta Engström
Gårdskarlar: Alf Lindroos och Sören Engström
Översättare: Kari Ryöppönen (sv-fi)
Festgruppens sammankallare: Christel Lönnqvist, Lisbeth Pihlström
Talkogruppens sammankallare: Erkki Lönnqvist
Biblioteksansvariga: Anna Holmström och Ritva Blomqvist
Medlemsskrivare: Britta Engström
Barn- och ungdomsverksamheten ligger nere tillsvidare
Sammankallare för BigCill: Christel Lönnqvist
Sammankallare för Oldboys: Kari Tenhunen
Sammankallare för Röda Hattarna: Ritva Blomqvist

Verksamhet
3.3 traditionellt fastlagsjippo med start i pulkabacken kl. 12-14 och ärtsoppa och fastlagsbulle på Småskolan
kl. 13-15. Backen var i fint skick och grillkorv och kaffe hade god åtgång.
24.3 hölls byaföreningens och stödföreningens vårmöte, 19 personer deltog i mötet.
14.4 hölls traditionell påskbasar och lapptäckslotteriet inleddes.
1.5 företogs den sedvanliga utflykten till Blåmossaberget, 13 deltagare
7.5 inledde talkogruppen sina tisdagstalkon med att ta ner syrenhäcken mot lekparken.
9.5 städades vägrenarna på byaområdet och gården vid Småskolan samt Handelslagsträdgården och
simstranden, ett tiotal deltagare.
26.5 var det dags för Vårlunch och lottdragning i lapptäckslotteriet, Inge Waihe blev den lyckliga vinnaren
av täcket.
8.6 medverkade byaföreningen i det riksomfattande Öppna Byar-evenemanget med att arrangera
loppmarknad och plättstekning på gårdsplanen
13.6 hölls strandmetetävling vid Patuna-stranden i Oldboys regi, vädret var blåsigt och deltagarantalet lågt.
Vinnare i allmänna klassen blev Sören Engström, damklassen vanns av Görel Engström och ungdomsklassen
av Valter Hovi.
8.8 hölls allsångskvällen i vackert väder med Bengt Blomqvist som ledare och underhållare, ett fyrtiotal
sångglada personer deltog
11.8 var det dags för årets rekreationsutfärd. Sveaborg var resmålet den här gången, sopplunchen var
välsmakande, men vädret var allt annat än välkomnande. Regn och blåst förstörde njutningen för de 41
resenärerna.
14-16.8 deltog fem medlemmar i Trygg i trafiken-jippo vid skolstarten, ca en halv timme/morgon som vakt
vid övergångsställen.
13.10 hölls Skördemarknad. Nu fanns det strömming till alla, ca 45 kg hade fångats dagen innan.
3.11 hölls höstmötet för byaföreningen och stödföreningen, 20 personer deltog.
17.11 firades födelsedagsfest med årets jubilarer, av elva (11) inbjudna infann sig fem samt fyra
följeslagare, åldersgaffeln var från 50 till 90 år.
1.12 firades julfest i traditionell anda, med julgubbe men utan lucia denna gång.
15.12 hölls julbasaren med mycket gott för julkalasen samt pynt och handarbeten.
Övrigt
Småskolan har varit uthyrd sjutton gånger för privata fester under året, även om inga uthyrningar skedde
under pågående byggarbeten under sommaren, några väglag har hållit sina möten i huset, likaså RäfsbyKöpbacka marthor samt Lovisa marthor.
Företaget Timberpoint i Valkom har donerat bord och bänkar till pulkabacken.
Viceordförande har donerat en bärbar dator med extern hårdskiva och trådlös mus till föreningen.
30.3 höll Mi en äggmålningskurs på Småskolan
23.4 firade ovannämnda marthaföreningar Martharörelsens 120 år på Småskolan.
Ett nytt lättmonterbart försäljningstält har skaffats.
8.12 höll Nina Stenvik (Dream Flower) en kransbindningskurs på Småskolan.
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Görel Engström, sekreterare

