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Verksamhetsberättelse 2020
År 2020 var ett år vi med stor förväntning såg framemot. Småskolan var nyrenoverad och det
tjugonde verksamhetsåret skulle bli ett glädjens år med festlig inramning i slutet av året. Med
facit på hand vet vi att så inte blev fallet. Den ena tråkigheten avlöste den andra.
Fastlagsåket i pulkabacken, 23 februari, blev inte av då snöläget var lika med noll, medan
ärtsoppslunchen förverkligades i vanlig ordning.
Torsdagen den 12 mars hölls styrelsemöte inför vårmötet, som skulle hållas den 22 mars.
Coronapandemin hade precis nått vårt land och mycket snart började samhället stängas ner.
Det hindrade ändå inte några effektiva inbrottstjuvar från att bryta sig in i Småskolan under
natten mellan lördag och söndag, 14-15 mars. Förutom att de hade sönder ett vindsfönster och
mellantaket i tamburen, for de dessutom iväg med datorer, pengar, radion, lotterivinster etc.
Under återstoden av året låg verksamheten i stort sett nere. Vårmötet hölls sent omsider den 28
juni, utan kaffeservering, vårstädningen, allsångstillfället liksom höstmötet förverkligades. Vid
höstmötet avgick Kari Tenhunen från ordförandeposten och Pirjo Keskisaari-Grahn valdes till ny
ordförande.
Däremot blev det ingen påskbasar, vårlunch, Öppna Byar-dag, rekreationsresa, höstmarknad,
julmarknad och inte heller 20-års-/julfest det här exceptionella året.
Ett fåtal uthyrningar har skett och en del talkoarbeten har utförts.
Styrelsen har sammankommit sex (6) gånger.
Styrelsen har bestått av: Kari Tenhunen, ordförande, Erkki Lönnqvist, viceordförande, Britta
Engström, kassör, Görel Engström, sekreterare, Pirjo Keskisaari-Grahn, Herbert Barsas, Johan
Ek, Maj-Lis Lindfors, Lisbeth Pihlström.
Gunnel Laukas och Synnöve Bergholm-Kullström har varit verksamhetsgranskare och deras
ersättare har varit 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 och Lisbeth Pihlström
Talkogruppens sammankallare: Erkki Lönnqvist
Biblioteksansvariga: Anna Holmström och Ritva Blomqvist
Sammankallare för BigCill: Christel Lönnqvist
Sammankallare för Oldboys: Kari Tenhunen
Sammankalllare för Röda hattarna: Ritva Blomqvist
Verksamhet
23.02 Fastlagsjippo, ärtsoppa och fastlagsbulle på Småskolan
07.05 Vårstädning, vägrenar, skolgården och simstranden
28.06 Vårmöte, 20 deltagare
06.08 Allsång, Bengt Blomqvist ledde sången och underhöll, kaffe, blåbärsbulle och grillkorv,
drygt 30 deltagare
01.11 Höstmöte, 18 deltagare
Övrigt
Blomlådor planterades och prydde gårdsplanen även i år, övriga lådor utelämnades.
13-14.8 deltog Kari T, Affe, Pirjo och Görel i övervakningen av gatkorsningar intill finska
skolcentret i samband med skolstarten.
Det årliga födelsedagskaffet för jubilarerna inhiberades, men de berörda 50-90-åringarna fick
istället ett gåvokort till blomsterhandeln så de själva fick välja sin blomma.
I och med det förnyade köket har vi bättre förutsättningar att sortera avfallet än tidigare och
därför skaffades ett flerfackskärl också på gården.
Två genomtorra tallar på gården fälldes under försommaren. Tommy Grahn och med hjälp av
Timo Lindgren har utfört jobbet.
Vid höstmötet kunde kassören informera om att ersättningen (1300 €) för inbrottsförlusterna
äntligen utbetalats av försäkringsbolaget.

Räfsby den 4 februari 2021
___________________________
Görel Engström, sekreterare

