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Vuosi 2019 oli käsityökerhon 16. toimintavuosi. Kerho on kokoon-
tunut keskiviikkoisin kello 12:00 -14:00 Suomi-Seuran varsinaisina
toimintarausina keväällä ja syksyllä Calle Suecia 10 toimitilojen
alakerran kokoushuoneessa lukuun ottamatta mahdollisia juhla-
tai pyhäpäiviä, jolloin Suomi-Seura on ollut suljettuna. Kerhon yh-
teyshenkilönä on toiminut Liisa Salmija rahavaroista on huolehti-
nut Pirkko Kananen. Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite ovat olleet esillä Suomi-Seuran ilmoitustaululla ja
kotisivuilla. Kerhon toimintaan on osallistunut vuoden aikana yh-
teensä 18 henkilöä, eri kokoontumiskerroilla osallistujia on ollut 6
-13 henkilöä. Lisäksi kerhossa on käynyt satunnaisia vierailijoita.
Käsityökerholaiset ovat käyneet yhteisellä lounaalla kevät- ja
syyskauden päätteeksi.
Käsityökerhon myyntikorissa kirjastotiloissa on ollut jatkuvasti
myynnissä käsityötuotteitta ja vuoden myyntikorin tuotto oli yh-
teensä 253,65 €. Käsityökerhon kevätkarkelot ja arpajaiset pidet-
tiin 20.3. ja tuotto oli 94,40 €. Syksyllä lahjoitettiin syyskuisen
Gota Fria -tulvan uhreille 300 €. Joulumyyjäiset pidettlin 2.12. ja
tuotto oli 385,60 €. Joulukuun myyjäistapahtuman yhteydessä kä-
sityökerholaiset valmistivat myös munkkeja myyntiin Suomi-Seu-
ran kahvilan hyväksi.

Lentopalloa on pelattu kolme kertaa viikossa Los Naufragosin ran-
nalla. Parhaimmillaan mukana on ollut 24 pelaalaa, joten silloin on
pelattu kahdella kentällä. Tammi-helmikuuksi oli varattu yksi vuoro
kaupungin urheiluhallista, jonka vuokran pelaajat maksoivat itse.

Musiikkikerho on jatkanut vireää toimintaansa vuoden aikana pitä-
mällä säännöl lisesti harjoitukset tiistaisin sekä lauluilla n torstaisin.
Syyskaudella oli solistivierailijoita Suomesta mm. harmonikkatai-
teilija. Rattotall i on mahdollista nut toim intamme kiitettävästi sekä
ha rjoitus- että esiintymistilana johtuen tal lin hyvistä äänentoisto-
laitteista ja esiintymislavasta. Kolehtikeräyksen ansiosta olemme
voineet hankkia mm. nuotteja sekä nuottitelineitä. Orkesterimme
jäsenmäärä on ollut 14 henkeä.

Kevätkaudella sauvakävelijöitä oli 51 henkeä ja syksykaudella 31,
ensikertalaisina tuli mukaan 13 kävelijää. Kävelykertoja oli ke-
väallä '16 ja syksyllä 12.

30.01.
11.02.
18.02.
25.02.
11.03.

Elämäni - tulevaisuuteni, 6x, Sinikka Halttunen (12)
Kaksi vanhaa naista Tiibetissä, Seija Björklund (44)
Testamentti, Markku Aarnio (45)
Hallitsetko elämääsi, Ulrike MUller-Koski (30)
Espanjan kulttuurista, Eeva Donner (44)
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