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Den här föreningsförteckningen ger en översikt
över svensk- och tvåspråkiga föreningar i Esbo.
Listan är inte heltäckande, men vi hoppas den
kan komma till nytta i olika sammanhang.
Ifall du har information som du tycker borde
ingå i översikten får du gärna kontakta oss per
e-post på adressen svebi@esbo.fi.
Inom Esbo stads svenska bildningstjänster
jobbar vi med svenskspråkig dagvård, utbildning, ungdomstjänster, kultur och Esbo Arbis.
Vårt mål är att stärka de svenska strukturerna
genom att skapa nya samarbetsmöjligheter och
nätverk. Tillsammans med samarbetsparter
- så som den föreningsvärld som presenteras
här - vill vi vara med och skapa mervärde och
välmående för alla, på svenska.
Den senaste versionen av föreningsöversikten
finns på www.esbo.fi.
Samarbetshälsningar,
Svenska bildningstjänster
Esbo stad

Utgivare: Esbo stad, Svenska bildningstjänster, 2016
Uppgifterna baseras på information från augusti 2016.
Utgivare ansvarar inte för ändringar av eller riktigheten i kontaktuppgifter,
öppettider eller motsvarande uppgifter.
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DAGHEM
OCH FÖRSKOLOR

Föreningen Folkhälsan i Hagalund rf
Folkhälsan i Hagalund är en
lokalförening av Folkhälsan.
Vår verksamhet består av att
bedriva Folkhälsans daghem
i Hagalund, samt ordna simskolor i Hagalunds simhall
och senioryoga i Folkhälsanhuset i Hagalund.
simkoordinator:
simskola.hagalund(at)gmail.com
yogakurser:
monica.schwela(at)gmail.com
ordförande Laura Sarparanta
laura.sarparanta(at)gmail.com

Folkhälsans daghem
i Hagalund är ett privat friskvårdsdaghem för 1–5-åringar.
Kalevaängen 6 D 31, Esbo
tfn 050 594 6390
föreståndare Jenni Hellbom
fhdagishagalund(at)gmail.com
hagalunddagis.wordpress.com
folkhalsan.fi/hagalund

Föreningen Sillen rf
Lekskolan Lilla Sillen är ett
privat gruppfamiljedaghem
i Westend. Föreningen upprätthåller heldagsvård kl. 8–17
för 2–5-åringar i en grupp
på 8 barn. Lilla Sillen styrs
av en aktiv föräldraförening
Sillen rf.

BILD HEIDI-HANNA KARHU

Westendvägen 99–101 B 16
tfn 050 570 5887
sillenlilla(at)gmail.com
lillasillen.fi

Garantiföreningen
Mattby svenska
lekskola rf
Mattby svenska lekskola och eftis. Lekskola för
3-5-åringar och eftermid-
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Tuire Ruokosuo

dagshem för skolbarn från
Mattlidens skola.
Mattgårdsvägen 6, Esbo
tfn 09 803 2629, 044 404 4097
(lekis), tfn 040 747 8683 (eftis)
mattbylekskola(at)pp.inet.fi
mattbylekskola.fi

Gäddvik Svenska
Barnträdgård rf
Gäddviks Lekis. Privat
halvdagsvård vardagar
kl. 8.30–14, med varm lunch
och trevlig samvaro. Plats för
max. 13 barn i åldern 3–5 år.
Norsvägen 5 A
tfn 045 110 9495
lekis(at)lekis.fi
lekis.fi

Ungdomsföreningen
Södrik Svenskar rf
Lekskolan Sockan är ett
privat daghem i Södrik med
fjorton 2,5–5-åriga barn och
tre vuxna. Öppet kl. 7–17. Esbo
stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan
görs på stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften
är den samma som i stadens
egna daghem. Vi leker, pysslar, sjungar, jumppar och går
till Mulleskogen. Maten kommer
från HSIS Catering i Domsby.
Kirstivägen 1 B, Esbo
tfn 805 6104, 050 549 4795
lekskolan.sockan(at)surfnet.fi
eller sockan(at)lekskolan.fi
www.lekskolansockan.fi

Daghemmet
Mymlan rf
Privat daghem i Olars, som
har köpavtal med Esbo stad.
Heldagsvård för barn
i åldern 1–5 år. Öppet
vardagar kl. 7.30–17.00.

Rymdgatan 3 F, Esbo
tfn 09 803 9882, 050 526 9784
daghemsföreståndare Ingela Berglund
daghemmet.mymlan(at)gmail.com
mymlan.fi

Västerledens
språkbad rf
Svenskspråkigt språkbad
för barn i åldern 3–6 år.
Dagisverksamhet på två orter:
en grupp i Olars,
Mossbergsvägen 6 D,
tfn 040 570 3338
och två i Bredviken,
Mosstorpsvägen 9,
tfn 040 570 2931.
Paula Rajalin, tfn 050 401 5101
pkj(at)lansivaylankielikylpy.fi
lansivaylankielikylpy.fi

Kilo svenska
stiftelse
Kilo Svenska Lekskola
är ett rivat daghem för 24
barn i åldern 2–6 år.
Röda Stugan,
Brinkängsvägen 4 (i Gröndal)
tfn 045 208 1708
personalen(at)kilolekskola.fi
kilolekskola.fi

SViE - Skärgårdens
Vänner i Esbo rf
Lekskolan Vikingahem &
Vikingahems eftis
I Vikingaborg fungerar dagtid
Lekskolan Vikingahem som omfattar dagis- och eftisverksamhet.
Vi har plats för 16 dagisbarn i ålderna 3-6 år och 15 eftis barn.
Till eftis söker man via Esbo stad.
Sommarövägen 8 B, Esbo
Vikingahems föreståndare
Kia Kajetski, tfn 040 871 3250
eller vikingahem(at)gmail.com
vikingahem.fi
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HEM OCH SKOLA-FÖRENINGAR
OCH FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Förbundet Hem
och Skola i Finland
Förbundet Hem och Skola
är centralorganisation för
registrerade föräldraföreningar i dagis och skolor.
Hem och Skola är ett samarbetsforum för föräldrar, lärare
och elever i de svenskspråkiga skolorna.
verksamhetsledare
Micaela Romantschuk
kanslisekreterare Tove Lindqvist
informatör Maarit Westerén
tfn 09 565 7770
hemochskola(at)hemochskola.fi
hemochskola.fi (se Mellannyland
för Esboföreningar)

Föräldraföreningen
vid daghemmet
Aftonstjärnan rf *
Daghemmet Aftonstjärnan
Konstapelsgatan 3
tfn 050 3819893, 09 571 35 761
junodel(at)elisanet.fi
daghemmet-aftonstjarnan.com

Föräldraföreningen
Sillen rf *
Föräldraföreningen sköter tillsammans med personalen allt
från ekonomi till inskaffning
av lampor till lokalen. Det är
därför viktigt att sillenföräldrarna är villiga att bidra med
sin personliga insats.
kontaktuppgifter> Lekskolan
Lilla Sillen på sidan 5.

Bemböle Hem och
Skola rf
ordnar olika evenemang som
höstbasar, gårdsfest, disco
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(*) föreningar på dagis
(**) förändringar på hösten 2016

samt föräldraträffar. Har
en aktiv styrelse som söker
bidrag till föreningens verksamhet från olika stiftelser.
Pengarna går oavkortat till
förmån för eleverna i form
av utflykter, teaterbesök och
införskaffningar till skolan
(böcker, spel, idrottsredskap,
instrument m.m.).
Föreningen delar även ut
elevstipendier på våren.

der verksamheten vid skolan
med hjälp av intäkter från
medlemsavgifter, basar och
fonder.
Föräldraföreningen understöder t.ex. biblioteksverksamhet, teaterbesök, inköp
av sportutrustning, inköp av
skoldagböcker, utfärder och
ger stipendier. Också discon,
föreläsningar och andra evenemang.

c/o Bemböle skola, Kungsvägen 1
bembole.hemochskola.fi

fungerar vid Finno Skola i Esbo
hosfinno.wordpress.com

Föreningen Hem
och Skola vid
Boställsskolan rf

Karamalmens Hem
och Skola rf

Mäkkylägränden 3A, postadress:
PB 65303, 02070 ESBO STAD
bostall(at)hemochskola.fi
ordförande Jannica Påfs-Jakobsson
jannica.pafsjakobsson(at)gmail.com
tfn 040 588 4950
bostall.hemochskola.fi

Föräldraföreningen
vid Distby daghem rf
Distbybrinken 5 G, postadress:
PB 23301, 02070 ESBO STAD
tfn 050 321 7374, Maj-Britt Holm
maj-britt.holm(at)esbo.fi
esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_
utbildning/Dagvard/Kommunal_
dagvard/Ostra_Esbos_omrade/
Distby_daghem

Föräldraföreningen
vid Finno skola rf
Elevernas vårdnadshavare
är automatiskt medlemmar i
föräldraföreningen och därigenom också medlemmar i
föreningen Hem och Skola.
Föräldraföreningen understö-

Vi vill arbeta för att eleverna
ska må bra.Hjälper föräldrarna att bli du med skolan och
bidra till en öppen skola där
alla trivs. Vi bekostar klubbar
och extra material som ger en
snits åt vardagen.
Vi ordnar evenemang och
fester för barnen. Verksamheten finansieras dels med
stipendier och dels genom
olika evenemang och medlemsavgifter, där alla som vill
vara med har en jätteviktig
nyckelroll.
karamalmens.hemochskola
(at)gmail.com
karamalmens.hemochskola.fi

Kungsgårds
föräldraförening rf
Föreningens syfte är att
engagera föräldrarna i
Kungsgårdsskolan till samarbete kring barnens skolgång. Arbetar också för
trivsel och trygghet i skolan,
ordnar olika slag av familjejippon.

anslag för stipendier vid skolavslutningen hör till föräldraföreningens uppgifter.

dels med privata medel, dels
genom att ingå köpavtal med
Esbo stad.

Lagstads skolas
föräldraförening rf

ordförande Sophie Starck-Rissanen
ordforande.mattliden
(at)hemochskola.fi
sekreterare.mattliden
(at)hemochskola.fi
mattliden.hemochskola.fi
Mattlidens föräldraförening

ordförande Jessica Malmström
jessica.malmstrom(at)elisanet.fi
sekreterare Camilla Kjerin
tfn 040 743 9200
camilla.kjerin(at)project-it.fi

Föreningens mål är att befrämja och stöda samarbetet
mellan föräldrarna, lärarna
och skolan.

Föräldraföreningen
Portängen rf *

Smedsby Hem och
Skola rf

Kungsgårdsskolan, Kurtbyvägen 55
Postadress: PB 78301,
02070 ESBO STAD
ordför. Tia Lönnberg (2015-2016)
tia.lonnberg(at)norex.fi
kungsgard.hemochskola.fi

ordf. Tove Sundström-Kortetmäki
ordforande.lagstad (at) hemochskola.fi
vice ordförande Monica Holmström
Lagstads skola, Esbogatan 7
Postadress: PB 77302,
02070 ESBO STAD
lagstad.hemochskola.fi

Föräldraföreningen
vid Mattbergets
daghem och förskola rf *
Mattliden 5, postaddress:
PB 23302, 02070 ESBO STAD.
tfn 046 877 1751
föreståndare Birgitta Åberg
birgitta.aberg@esbo.fi
esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Dagvard/
Kommunal_dagvard/Hagalund__
Mattby__Olars/Mattbergets_
daghem_och_forskola(3279)

Mattlidens
föräldraförening rf
takorganisation
Syftet med Mattlidens föräldraförenings verksamhet
är att främja en trivsam och
trygg skolmiljö för eleverna,
att underlätta kontakterna
mellan dels föräldrarna, dels
föräldrar och lärare, samt att
ekonomiskt understöda elevtillställningar av utvecklande
karaktär. Även beviljandet av

c/o Portängens daghem
Portängsvägen 12, postaddress:
PB 18301, 02070 ESBO STAD
daghemsföreståndare
Marika Melén, tfn 046 877 1737
marika.melen(at)esbo.fi
esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Dagvard/
Kommunal_dagvard/Hagalund__
Mattby__Olars/Portangens_daghem(3309)

Rödskogs
föräldraförening rf
Föreningens syfte är att
befrämja svenskspråkig eftermiddagsvård vid Rödskogs
skola, samt att fungera som
föräldraförening vid ovannämnda skola.
Föreningen ska också ordna
olika former av klubb- och
sportverksamhet för barn i
Norra Esbo. Föreningen kan
fullfölja sitt syfte genom att
bedriva ”Rödskogs eftis” för
eftermiddagsvård för skolbarn i Rödskogs skola utan
att sträva efter vinst.
Föreningen arrangerar olika
sport- och hobbyklubbar för
barn och ungdomar, upplysnings och utbildningstillfällen,
möten och fester.
Föreningen stöder sin verksamhet genom att indriva en
medlemsavgift av sina medlemmar samt genom att finansiera eftermiddagsvården

groups/1512157152381487/

Hem och skola jobbar för att
ge en extra guldkant i tillvaron åt eleverna. Vi ordnar
olika jippon, pysselkvällar
mm. och deltar ekonomiskt i
många anskaffningar till skolan för att förbättra allas trivsel där! Vi vill att ALLA, såväl
elever, lärare som föräldrar
skall trivas och ha roligt i
Smedsby skola.
Smedsby skola, Gammelstens 5
Postadress: PB 75302,
02070 ESBO STAD
smedsbyhos(at)hotmail.fi
smedsby.hemochskola.fi

Föräldraföreningen
vid Vindängens
skola rf
fungerar som en länk i samarbetet mellan hem och skola
och engagerar sig i frågor
som berör lärarkåren, eleverna och föräldrarna.
• Vi stöder skolan ekonomiskt
kulturbesök, undervisningsmaterial, trivselfaktorer
• Vi ordnar årligen återkommande evenemang Lucia-basar, Höst- och/eller Vårjippo
• Vi ordnar klubbar i skolan
Verksamheten finansieras till
stor del med understöd från
olika fonder och siftelser. En
viktig inkomstkälla är också
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Vindgränden 6, 02100 Esbo
ordförande AnneMarie Hjält
sekreterare Maria Masalin
vindangen.hemochskola.fi

Föräldraföreningen
vid Mårtensbro
skola rf **
• hjälper skolan med anskaffning av böcker, idrottsredskap,
rastleksaker och dylikt
• betalar klassbidrag för utfärder och liknande ändamål,
delar ut stipendier
• ordnar klubbverksamhet för
skolans elever
• har diverse gemensamma
jippon dit alla skolans elever
med sina familjer är välkomna
• ordnar en Villa Skola afton
som en mötesplats för klassföräldrar, lärare, direktion m.fl.
• är en förening vars syfte är
att jobba för elevernas bästa
dvs att ditt barn trivs i skolan
• finansierar sin verksamhet
genom medlemsavgifter, understöd, basaren och andra
evenemang.
En aktiv föräldraförening
är en av grundstenarna i en
trygg skola. Det är därför
viktigt att alla föräldrar stöder föräldraföreningens verksamhet på olika sätt.
ordförande Christine Colérus
christine.colerus(at)gmail.com
tfn 040 505 4709
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vice ordförande Eva Alanen
eva.alanen(at)vaasan.com
tfn 050 351 4863
sekreterare Kia Lindberg
kia.lindberg(at)kolumbus.fi
tfn 040 730 0145

** Sökövikens

föräldraförening rf
Alla föräldrar med barn i
Sökövikens skola hör till föräldraföreningen. I styrelsen
sitter 4–6 föräldrar och en
lärare. Vi jobbar tillsammans
med skolan för att våra barn
ska ha en så bra skolgång
som möjligt.
sokoviken.ff(at)gmail.com
sokoviken.hemochskola.fi
(**) förändringar på hösten 2016

HEMBYGDSOCH OMRÅDESFÖRENINGAR
Esbo stadsdelsföreningars förbund rf / Espoon
kaupunginosayhdistysten liitto ry
är en takförening för lokala
stadsdelsföreningar i Esbo.
Förbundet har 47 medlemsföreningar, av vilka en är
svenskspråkig och flera tvåspråkiga.
Förbundets syfte är att
fungera som en samarbetsoch stödorganisation för
medlemsföreningarna samt
främja deras möjligheter att
påverka frågor som gäller
dem. Förbundet strävar
också till att främja hembygdsverksamhet och
-kännedom.

ordförande Mikko Perkko
tfn 0400 447 317
organisationssekreterare
kristel.nyberg(at)ekyl.fi
kansli: Parkvillastigen 4,
02600 Esbo
www.ekyl.fi
EKYLry
BILD TAINA VEHVILÄINEN

medlemsavgifterna. Sportloppis ordnas till förmån för
skolans vintersportdag på
höstens Hem och Skola-dag.
Medlemmar i föräldraföreningen är alla föräldrar som
har barn i Vindängens skola.
Föreningens verksamhet leds
av styrelsen, med hjälp av
klassföräldrarna.

Rönnbacka egnahemsförening rf /
Pihlajamäen omakotiyhdistys ry
En liten men aktiv förening
med dryga 80 medlemshushåll som verkar i gamla Bastviken sedan 1960. Specifikt
är att alla hushåll i området
Rönnbacka- och Kummelvägen
är medlemmar i föreningen.
Medlem i Esbo Stadsdelsföreningars Förbund rf.
ordförande Nalle Lindström,
tfn 050 341 2650
nalle.lindstrom(at)gmail.com
se www.ekyl.fi
ekyl.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistykset-m-o/pihlajamaen-omakotiyhdistys/
EKYLry

Esbo egnahemsföreningars centralförbund rf /
Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry
samarbetar med
Esbo Hembygdsförening
ordförande Simo J. Laakso
tfn 0500 709 262
simo.laakso(at)sci.fi
www.eokry.fi

Lagstads hembygdsgård.

Mellersta Esbo
Småfastighetsförening rf /
Keski-Espoon
Pienkiinteistöyhdistys ry
Tvåspråkig förening för
egnahemsägarnas väl.
Följer med och tar ställning
i stadsplaneärenden, vägfrågor, omgivningsfrågor och
Esbo centrums utveckling,
medlem i Pro Espoonjoki ry
ordfrande Ann-Christin Lintula
tfn 040 562 0259
aim.lintula(at)kolumbus.fi
Länsmansbacken 10
kepky.fi

Esbo Hembygdsförening rf
Föreningen verkar för ökad
känndom om hembygden
genom att ordna studiebesök,
utfärder och seminarier.
Insamlande och arkivering av
gamla fotografier osv.

I Lagstad hembygdsgård förening öppethåller skolmuseet
och hembygdsbiblioteket.
Hembygdsgårdens
lokaliteter kan hyras
för olika ändamål:
tfn 040 843 4903,
sekreterare Solveig Forsberg
solveig.forsberg(at)elisanet.fi
ordförande Benita Åkerlund
tfn 040 557 5213
fredrika(at)saunalahti.fi
e-post: esbo.hembygdsforening
(at)kolumbus.fi
Gamla Lagstadsvägen 4
tfn 040 843 4903
esbo.hembygd.fi

deras allmänna lokala och
ekonomiska fördelar och därtill befrämja utnyttjandet av
ägande- och besittningsrätt
på fastigheterna. Föreningen
sköter och känner för miljöfrågor, i miljö- och naturvårdsprojekt, utvecklande området
och omhändertagande av
områdets specifikation.
ordförande Ville Rajala
tfn 0400 568 008
ville.rjl(at)gmail.com
sekreterare Siv Matomaa
tfn 0400 486 107
siv.matomaa(at)vtt.fi
Sommaro-seura

Sökö-sällskapet rf
SommaröSoukka-seura ry
sällskapet rf /
Sommarö-seura ry Tvåspråkig förening som
Sommarö-sällskapet arbetar
för fastighetsägarnas rättigheter och närmiljön på land
och hav. Föreningens avsikt
är att agera som en sammanbindande länk mellan fastighetsägarna inom Sommarö
by och på näröarna, bevaka

ordnar föreläsningar, utfärder
och talkon.
Föreningens lokal på
Sökö strandväg 74 uthyres:
Benita Åkerlund, tfn 040 557 5213
fredrika(at)saunalahti.fi
soukka-seura.fi
Soukkaseura
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HJÄLPORGANISATIONER

Folkhälsan
i Alberga rf (FiA)

Hugo och Maria
Winbergs stiftelse

Espoon Pelastakaa
Lapset ry Rädda
Barnen i Esbo rf

en lokal förening vid Folkhälsan. Verksamhetsidén är att
på lokal nivå komplettera det
viktiga arbete som Samfundet
Folkhälsan uträttar på nationell och regional nivå. Till
FiA:s viktiga uppgifter hör att
stärka den svenska samhörigheten i området genom lokala
aktiviteter för medlemmar.
FiA ordnar bland annat
eftermiddagsklubbar under
skolåret för Boställsskolans
elever i Esbo. Dessutom ordnar vi dagsläger med sportbetonad verksamhet för barn
i åk 1–6 under de första sommarlovsveckorna i juni samt
sista sommarlovsveckan före
skolstart. I mån av möjlighet
strävar FiA även till att ordna
bl.a. höstlovs- och jullovskurser för eleverna.
FiA upprätthåller även
ett familjecafé som ordnar
måndagsträffar varannan
vecka. Detta ger nejdens
svenskspråkiga barnfamiljer
möjlighet att träffas och bli
bekanta.

upprätthåller

arbetar aktivt för att skapa
bättre förutsättningar för
barn och deras familjer i vår
närmiljö. Genom olika evenemang och aktiviteter arbetar
vi för att samla in pengar och
andra förnödenheter för vår
hjälpverksamhet.
ordförande Ulla Kilpimaa
ulla.kilpimaa(at)pp.inet.fi
pelastakaalapset.espoo(at)gmail.com
espoo.pelastakaalapset.fi

Esbo. Deltar i insamlingen i
samband med Röda Korsets
Hungerdag.
ordförande Henrik Räihä
vice ordförande Anders Portin
informatör Bo Lillqvist
tfn 0400 251 184
bo.lillqvist(at)intervox.fi.
https://rednet.rodakorset.fi/
esbosvenska

Folkhälsan
i Esbo socken rf

Espoon Sydänyhdistys Hjärtföreningen i Esbo ry

Simskolor, Sapere matskola
och kulturverksamhet för
barn. Övrig verksamhet:
stretch- och vattengymnastik
för damer, simskolor för barn,
stödgrupp för närståendevårdare, utgivning av majblommor och Lucia-märken samt
Folkhälsans kalender.

Grundenhet i Finlands Hjärtförbund med verksamhetsområde i Esbo och Grankulla.

ordförande Maj-Len Ståhle
tfn 0400 505 514
folkhalsan.fi/esbosocken

verksamhetsledare Annukka Siro
tfn 050 408 0949
ordförande Jaakko Heikkilä
tfn 040 520 3050
toimisto(at)espoonsydanyhdistys.fi
Nordvägen 3, 02100 Esbo
tfn 050 408 0949
espoonsydanyhdistys.fi

Finlands Röda
Kors/Esbo svenska
avdelning
organiserar tillställningar
(teater, middagar m.m.) till
förmån för Röda Korsets Katastroffond. Bidrar till att det
finns väntjänst på svenska
i Esbo. Organiserar första
hjälpskurser på svenska i

Folkhälsan
i Esboviken rf
Föreningen ordnar simskolor
och motionskurser för barn
samt upprätthåller ett familjecafé. Föreningen understöder
nejdens svenskspråkiga skolor och daghem inom området ”motion och hälsa”
ordförande Monica Weckström
tfn 040 512 5582
monica.weckstrom(at)welho.com
sekreterare Fanny Lehtinen
tfn 040 751 9055
fanny.lehtinen(at)gmail.com
Finländarvägen 2–4, 02270 Esbo
folkhalsan.esboviken(at)gmail.com
folkhalsan.fi/esboviken

Tunaberg serviceboende
erbjuder serviceboende för
svenskspråkiga seniorer i
Framnäsängen 4, 02230 Esbo.
kontakt: enhetsansvarig
Pia Hannuksela
tfn 050 346 1207
pia.hannuksela@tunaberg.net

Tunaro vårdhem
erbjuder dygnet runt vård
för svenskspråkiga seniorer
i Kiloberget 7, 02610 Esbo.

Uudenmaan
CP-yhdistys/
Nylands
CP-förening rf
Köpmansvägen 6, 02100 Esbo
09 466 033 eller 050 377 6117
Kontoret öppet vardagar kl. 10–15.
uudenmaan.cp-yhdistys(at)
kolumbus.fi
cp-liitto.fi/uusimaa

Köklax FBK

kontakt: enhetsansvarig
Sofie Klawér–Kallio
tfn 040 737 7785
sofie.klawer-kallio@tunaro.fi

Föreningen ordnar aktiviteter
i Brandkårshuset. Släckningsavdelning, damavdelning
och ungdomsavdelning. Vid
intresse även verksamhet för
juniorer.

verksamhetsledare Thea Kusénius
thea.kusenius@tunaberg.net
tfn 050 576 6555
Framnäsängen 4, 02230 Esbo
tunaberg.net

Brandkårshuset,
Bassebacken 5, 02780 Esbo
tfn 040 559 8828,
info@kauklahdenvpk.fi
kauklahdenvpk.fi

UNICEF Esbo
lokalgrupp
Gruppen samlar in medel
genom att ordna olika evenemang t.ex. konserter, barnkalas, loppmarknader och
julförsäljning. Inkomsterna
går oavkortade till barnen på
aktuella katastrofområden.
Gruppen samlas i Hagalunds
kyrka en gång i månaden.
Marjut Melkko, tfn 040 839 6176
marjut.melkko@gmail.com
unicef.fi

ordförande Nina Rantala
ninarantala(at)hotmail.fi
Boställsskolan,
Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo
folkhalsan.fi/alberga

Folkhälsan
i Hagalund
en lokalförening av Folkhälsan. Vår verksamhet består
av att bedriva Folkhälsans
daghem i Hagalund, samt
ordna simskolor i Hagalunds
simhall och senioryoga i
Folkhälsanhuset i Hagalund.
(se sidan 5)
folkhalsan.fi/hagalund
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BILD TUIRE RUOKOSUO

IDROTT

Esbo Navigatörer rf
är den enda svenska navigationsföreningen i Esbo.
Föreningen verkar för befrämjande av navigationskunnighet bland fritids-sjöfarande. Den grundades 1976
och har ca 230 medlemmar.
Föreningen ordnar program
i form av kurser, exkursioner,
föreläsningar och annat som
kan tänkas intressera skeppare. Mera om programmet
meddelas i cirkulär, via hemsidan och per e-post.
Esbo Navigatörer rf
c/o Olle Grenman
Porkalavägen 836
02480 Kyrkslätt
sekreterare Olle Grenman
tfn 050 558 8218
esbonavigatorer(at)gmail.com
www.en.fi

Canoa rf
ger möjligheter för både barn
och vuxna att paddla vid havet. Vi lägger vikt på trevlig
samvaro, miljö och säkerhet,
och vi befrämjar både tävlings- och hobbypaddling.
ordförande Tea Lindström
tfn 050 5238 538
tmlindstrom (at) gmail.com
Bredan, Bredviksvägen 4,
Sommarö, 2380 Esbo
www.canoa.fi

Esbo Golfsällskap rf
Espoon Golfseura ry
(EGS)
Välkommen till EGS! Vi erbjuder olika paket som är
lämpliga från ung till gammal
– alltså hos oss lär du dig
spela golf! Vår restaurang
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Rosavilla är öppen för alla!
Välkommen på en god lunch
eller kaffe med bulla!
Myntbölevägen 1, 02780 Esbo
tfn 0600 418 841 (0,89 €/min +lna)
caddiemaster(at)egs.fi
www.egs.fi

Esbo Bollklubb rf
(EBK)
är en fotbolls- och futsal- förening verksamt i Mellersta
Esbo. Föreningen vill erbjuda
alla en möjlighet att idka
dessa sporter antingen med
en hobby- eller tävlingsinriktning.
EBK-byrå, Kylävainontie 20,
02760 Esbo
ordförande Mikko Lind
tfn 043 826 6838
mikko.lind(at)ncc.fi
www.ebk.fi

Esbo
idrottsförening rf
sektioner: bowling, friidrott,
gymnastik, handboll, motion
(innehåller också skidning och
orientering) och volleyboll.
ordförande Göran Ekegren
tfn 0500 603 128
gorskiekegren(at)outlook.com
Esbo idrottsanläggningar
PB 74, 02771 ESBO
info(at)esboif.fi
www.esboif.fi/sv/
esboif

Esbo
Segelförening rf
Grundlagt 1906. Seglingspaviljongen ”Paven” på Pentala.
Kansli och båthamn i Amiralshamnen på Sököudd. Kappsegling i teori och praktik för
både seniorer och juniorer.
Långfärdssegling.
kommodor Lauri Tukiainen
tfn 045 670 2701
l.tukiainen(at)kolumbus.fi
sekr. Eva Sandås, tfn 040 738 8742
eva.sandas(at)gmail.com
juniorverksamhet:
juniorchef Antti Järvi
läger & träning:
träningschef Erica Bäckström
kanslist Peter Holm
tfn 045 122 7621
kansli(at)esbosegelforening.fi
PB 150, 02321 Esbo
www.esbosegelforening.fi

Solvalla
idrottsinstitut

Kilo idrottsförening (Kilo IF)

Idrott, hälsa, motion och
friluftsliv på svenska! Svenskspråkig idrottsutbildning –
idrottsledare, massör, personlig tränare, reseledare m.m.
Lägerverksamhet för föreningar och skolor samt
mötes- och friluftstjänster för
företag.

Föreningen är grundad 1948.
Fotboll, futsal och litet innebandy i Hagalund, Alberga
m.m. Tanken är att spela för
att ha roligt och hålla konditionen uppe! Du kan delta
just så mycket eller just så lite
som du vill, och en del av vår
verksamhet är helt gratis och
för vem som helst. Spelare
mellan 18 och 45 år.

Nouxvägen 82, 02820 Esbo
tfn 09 867 8430
solvalla(at)folkhalsan.fi,
www.folkhalsan.fi/idrott

Esbo
Skytteförening rf
Skytteverksamhet: luftvapen,
pistol, gevär, viltmål och hagelgevär.
Skjutbanor:
• Väderbacken,
Östanvindsgränden 9,
02100 Esbo
• Lahnus, Lahnusvägen 37,
02970 ESBO

Möten: Villa Junghans
Leagränden 4,
02700 Grankulla.
ordförande Mikael Friman
tfn 0400 405 105
ordforande(at)esboskytte.fi
Mickelsbrinken 2, 02770 Esbo.
sekreterare Matti Haimi
tfn 0400 329 664
sekreterare(at)esboskytte.fi
Postadress: PB 56, 02601 ESBO
esboskytte(at)esboskytte.fi
espoonampumarata.fi
esboskytte.fi

ordförande Kalle Mikkola
tfn 040 754 5660
kalle.mikkola(at)iki.fi
Hustomtevägen 30 C, 02200 Esbo
deep.kapsi.fi/kiloif/dokuwiki/

Sommaröarnas
Jaktförening rf
Viltvård och jakt. Samlingsplatsen varierar. Eventuella
medlemsansökningar riktas
skriftligen till föreningens
styrelse e-post: info(at)sjf.fi
eller per brev till ordföranden.
Medlemsantalet är begränsat.
ordförande Tom Åkerlund
tfn 050 445 9949
Nätiholmsvägen 5 B, 02360 Esbo
tom.akerlund(at)iosm.no
info(at)sjf.fi
www.sjf.fi
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KULTUR
DANS, MUSIK OCH SÅNG
Ecoro (Understödsföreningen
för Esbo Kammarkör rf)
Ecoro är en blandad kör som
bildades 1978 under namnet
Esbo kammarkör inom Musikinstitutet Kungsvägen.
Övningar tisdagar kl. 18.30–
21.00 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo. Nya
sångare är hjärtligt välkomna.
dirigent Marcel Punt
tfn 044 058 3358
marcelpunt(at)hotmail.com
sekreterare Maria Punt
mariapunt(at)hotmail.com
ecoro

Esbo sångkör rf
Kören övar i Lagstads skola
(Gamla Lagstadsvägen 13, 02770
Esbo) på onsdagar kl. 18.45–

21.00. Till verksamheten hör
en vårkonsert, en julkonsert,
olika temafester, körläger,
kyrkomusikandakter och deltagande i olika körfestivaler.
Kontakt:
dirigent Barbro Smeds
tfn 050 5621 500 eller
Inge Eklund, tfn040 820 0474,
eklund.inge(at)gmail.com

Esbo Spelmanslag
Espoon pelimannit

Musikinstitutet
Kungsvägen (MIK)

Spelmansmusik, gammeldans,
sällskaps dans, salongsdans
och folkdansmusik. Espoon
Pelimannit – Esbo Spelmanslag grundades ursprungligen
år 1975 vid Esbo arbetarinstituts svenska avdelning
(Esbo Arbis) och verkar där
fortsättningsvis.
År 2013 inregistrerades
orkestern till en egen förening Musiikkiyhdistys Espoon
pelimannit ry - Musikförening
Esbo spelmanslag rf.
Vi är en glad spelmansorkester med svängande
spelstil, känd även utanför huvudstadsregionen.
Orkestern är speciellt efterfrågad som dansorkester vid
olika evenemang. Förutom
traditionell och fartfylld dansmusik spelar orkestern även
gamla salongdanser. Orkestern består av ca 20 spelmän.
Övningar varje onsdag
kl. 18.30–21.00. Nya spelmän
är välkomna med!

MIK ger även undervisning
i Esbo i:

För orkesterns konstnärliga nivå
svarar musikmagister
Pekka Pentikäinen
tfn 0400 507 242
pp(at)pekkapentikainen.fi
Löpande ärenden:
Maarit Aarvala, tfn 040 516 1101
maarit(at)aarvala.fi
Ruusutorpan koulu,
Albergagatan 24, 02600 Esbo
espoonpelimannit.fi
espoonpelimannit
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• Stockhuset, Mattliden 4
• Karamalmen, Gula Huset,
Karaängsvägen 4 B och
• Köklax, Valhalla,
Valhallavägen 14.

Förutom de här undervisningspunkterna ger MIK
undervisning i flera av staden
skolor.
MIK ger musikundervisning
på grund- och institutnivå
i de flesta instrument och
solosång. Vid MIK kan du studera musik i flera olika genrer
inklusive klassisk, pop/rock,
folkmusik och jazz. Som elev
vid MIK får du undervisning
i ditt huvudinstrument och
eventuellt ett biinstrument.
Förutom det här har vi ett
mångsidigt utbud av kurser
inom musikens grunder
(teori) samt många olika
samspelsmöjligheter. Vi har
t.ex. flera olika körer och
stråk- samt blåsorkestrar.
Olika nivåers pop/rock band,
jazzensemble samt folkmusikgrupper. Dessutom finns
baby- och knatterytmik,
musiklek för de yngsta och
en vuxenavdelning. I mån av
möjlighet erbjuds även öppen
undervisning till självkostnadspris.
Via provsång/-spelning erbjuds också andra än skolans
elever möjlighet att delta i
kör eller orkester. Antagning
av nya elever varje år i maj.

rektor Patrik Smulter
tfn 050 528 5270
patrik.smulter(at)kungsvagen.fi
biträdande rektor
Susanne Norrbäck-Råman
tfn 09 867 88420
susanne.norrback-raman
(at)kungsvagen.fi
Folkhälsanhuset i Hagalund
Vindgränden 6 a/b, 02100 Esbo
tfn 09 867 8840
kansliet(at)kungsvagen.fi
kungsvagen.fi/sve/start/

Halsbrytarna rf
Verksamhetsområde är hela
huvudstadsregionen. Samlas
vid Haga UF (Haga Sportväg 5,
Helsingfors) varje onsdag
kl. 19–21.
Halsbrytarna spelar inhemsk
och nordisk folkmusik med
betoning på dansmusik.
Samarbete med dansgrupper.
ordförande Ricke Mette
tfn 040 718 1614
richard.mette(at)spvt.fi
Halsbrytarna

Teknologorkestern
Humpsvakar

Är Humpsvakar på riktigt gott
humör kanske de stämmer
upp i en snapsvisa (eller femtioelva), i fler stämmor än du
hade velat höra.
Sedan grundandet 1961 har
orkestern förgyllt otaliga
födelsedagskalas, bröllop,
firmafester, lillajulskalas, sitzer, kattdop och andra festliga
tillställningar. Humpsvakar kan
dyka upp var som helst när
du minst anar det, och deltar
regelbundet i olika festivaler
runtom i Norden.
Teknologorkestern Humpsvakar
Urdsgjallar (Teknologföreningen)
humpsvakar(at)humpsvakar.fi
tfn 050 353 4552 (direktör)
e-post: dir(at)humpsvakar.fi
humpsvakar.fi

VSOP (Very Special
Old Pals)
7-mannaorkester med klassisk jazz som specialitet.
Mattlidens skola, Mattgårdsvägen 1
tfn 09 8164 3061
Cajus Lindroth, tfn 0400 128 549
hp.lindroth(at)kolumbus.fi

Pensionärskören
Furorna hör under
Esbo svenska
Pensionärer rf
En blandad kör med över
30 medlemmar. Övar varje
torsdag kl. 12.00–14.30
i Olars kyrka, Olarsbäcken 4.
Kören deltar aktivt i Föreningens olika aktiviteter och uppträder regelbundet vid gudstjänster. Därutöver ordnar vi
egna konserter, uppträder på
ålderdomshem och sjukhus,
träffarvänkörer i Finland,
Sverige och Estland. Körens
ordinarie dirigent är musikpedagog Sofia Lindroos. Vi
försöker hela tiden förnya oss
med ny repertoar och deltar
i Finlands Svenska Sång- och
Musikförbunds evenemang.
Om du tidigare sjungit i kör
och är intresserad att komma
med i en glad 60+ kör,
tag kontakt med
ordförande Benita Bärlund
tfn 050 591 1399
benita.barlund(at)kolumbus.fi
furorna.fi

Den tokroliga Teknologorkestern Humpsvakar är en hornorkester vid Aalto-universitetet. Repertoaren består
främst av glad och svängig
dixieland jazz, även om orkestern också spelar dansmusik
och marscher.
Orkestern uppträder dock
aldrig ensam, när den fantastiska baletten Rumpskakar
skakar loss får de dansgolvet
att koka. Varje spelning är
något av en show där vad
som helt kan hända, vilket
även inkluderar pyrotekniska
finesser, tjeckiska trollkarlar
och krossat porslin.
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KONST OCH HANTVERK

BILD JUSSI HELIMAKI

Galleri Esbobron

Elever I Esbo bildkonstskola.

Esbo bildkonstskola / Espoon
kuvataidekoulu
Esbo bildkonstskola ger grundläggande konstundervisning
i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen åt 5-20-åriga
barn och unga i Esbo. Undervisning på svenska eller finska.
Lärarna är bildkonstlärare,
konstnärer, arkitekter, fotografer och andra professionella
inom konstindustrin. Bildkonstskolan ordnar också olika
kortkurser för barn, unga och
vuxna. En del av kurserna
är familjekurser. För skolans
administration svarar direktionen för Esbo bildkonstskolas understödsförening rf.
rektor Maritta Poijärvi
tfn 09 816 31819
maritta.poijarvi(at)
espoonkuvataidekoulu.fi
WeeGee-huset, Flitarvägen 5,
02100 Esbo (Hagalund)
Postadress:
PB 6670, 02070 ESBO STAD
tfn kansli 09 816 31822
Salma Tähtivuo eller
09 816 31821 Marju Pohjola.
toimisto(at)espoonkuvataidekoulu.fi
espoonkuvataidekoulu.fi
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Bildkonsthusförening Suna r.f
Kuvataidetaloyhdistys Suna r.y
Tvåspråkig bildkonstförening
verksam i centrala Esbo. Föreningen grundades år 2001
av yrkesutövande bildkonstnärer i Esbo med målsättningen att den kultur- historiskt
värdefulla Suna ladugården,
som ägs av Esbo stad, skulle
göras till ett centrum för
bildkonst.
Sedan år 2006 har Esbo
stad ställt ett utställningsutrymme till förfogande, där
föreningen bedriver utställningsverksamhet som Galleri
Esbobron, Ämbetsplatsen 3 i
Esbo centrum.
Med verksamheten vill vi
nå ut till det omkringliggande
samhället, där bl.a. skolorna
och daghemmen är centrala.
Vi erbjuder lokala konstnärer
möjlighet att ställa ut och vi
profilerar oss också genom
ett multikulturellt kulturutbud. Vår uttryckliga policy
att erbjuda konstnärerna ett
fördelaktigt utställningsutrymme. Årligen hålls cirka 20
utställningar.

Ämbetspltasen 3, 02770 ESBO
tfn 044 252 8493
galleria.espoonsilta(at)gmail.com
ordförande Markku Joutsen
tfn 040 4199 479
markku.joutsen(at)elisanet.fi
espoonsilta.blogpost.fi

Esbo Bildkonstnärer rf/ Espoon
Kuvataitelijat ry
Till föreningen hör over 130
yrkesövande konstnärer som
bor eller arbetar i Esbo.
Föreningens centrala mål
är att främja och utveckla
konstens och konstnärernas
ställning i Esbo.
Galleri AARNI presenterar
nutidskonst i form av separatoch grupputställningar.
Esbo Artotek ligger i anslutning till galleriet I artoteket
konstverken lånas ut och de
är också till salu. Månadsavgiften för ett lån beräknas
enligt verkets försäljningspris,
vanligen 5 % av verkens pris
(ca 10€ – 200€).
Inträdet: Köpcentret Heikintori,
Köpmansvägen 1, Hagalund.
Postadress: PB 43, 02101 ESBO
tfn 050 322 8855
toimisto(at)espoonkuvataitelijat.fi
espoonkuvataiteilijat.fi

Esbo Bokbindare rf
Espoon Kirjansitojat ry
Föreningen är grundad 1998
av intresserade lärare och
elever vid bokbindningskurser
i Esbo stads arbetarinstitut.
Föreningens verksamhet är
att ge kunskap och undervisning i bokbindning för intresserade. Undervisningen sker i

samband med arbetarinstitutets kurser både på svenska
och på finska.
Kurslokalen är belägen på
Månskivan 2 B i Kvisbacka.
Dessutom ordnar föreningen
specialkurser som är direkt
anknutna till bokbindning t.ex.
förgyllning, marmorering och
kassetter. Medlemsantalet ca
150 personer.
ordförande Ritva Kurittu-Kalaja
tfn 09 8162 6136
ritva.kurittu-kalaja(at)gmail.com
sekr. maarit.pakkala(at)elisanet.fi
Besökadress:
Espoon Kirjansitojat r.y.
- Esbo Bokbindare r.f.
c/o Esbo arbetarinstitut
Månskivan 2 B / 4. våning
02210 ESBO (Kvisbacka)
Postadress:
Espoon Kirjansitojat r.y.
- Esbo Bokbindare r.f.
c/o Esbo arbetarinstitut,
PB 21705, ESBO STAD
espoonkirjansitojat.net

Esbonejdens
hantverkare rf /
Espoon seudun
käsityöyhdistys ry
Föreningen strävar till att
upprätthålla och förbättra
nätverk med olika hantverk.
ordförande Tiina Kujala
espoonseudunkasityoyhdistys
(at)gmail.com
espoonkasityoyhdistys.fi

Esbo
Spetsknyppling rf
Grundat 1987. Föreningen
samlar knypplingsintresserade medlemmar på arbetsinstitutets kurser runt om i
staden, samt upprätthåller
knypplingstraditioner och kul-

turell knypplings utveckling
i Esbo vid olika evenemang,
studieresor, medlemskvällar
och speciella knypplingskurser.
vice ordförande
Marja-Kaarina Söderqvist
tfn 050 304 2796
marja-kaarina.soderqvist(at)pp.inet.fi
ordförande Sisko Vanne
tfn 050 589 7248
sisko.vanne(at)gmail.com
espoonpitsinnyplays.fi

TEATER
Fallåker teater
Teatern är en del av Fallåker
Ungdomsförenings verksamhet (se s. 24)
Biljetter: Lotta Kylmäoja
Beställningar måndag, tisdag,
och fredag kl. 10–13
Tfn 09 884 5611
ordförande Magnus Tideman
tfn 0400 448 233
sekreterare Henrika Jakobsson
tfn 040 751 9639
Fallåker 18, 02740 Esbo
fallaker.fi

TOTEM-teatern
är en turnerande, professionell teater som verkat fr.o.m.
1986. Teatern är inriktad på
det nya sagodramat som
avspeglar företeelser i tiden,
sedda ur barnens perspektiv.
Teatern är inte bunden till
någon spelplats, utan fortsätter den kringresande gycklarens tradition genom att
föra ut sina föreställningar till
publiken.
producent Tiina Piispa
tfn 09 464 505
Päivi Rissanen, tfn 09 464 505,
050 547 0706

Lillklobb, Klobbskogvägen 9,
02630 Esbo. Tfn 09 464 505
tuottaja(at)totemteatteri.com
totemteatteri.com

Dansteater
Glims & Gloms
är en professionell dansteater
med program för alla åldrar.
Teatern producerar årligen
1–3 produktioner, turnerar i
Finland samt gästspelar utomlands. Konstnärliga ledare
är dansarna Tuomo Railo och
Simo Heiskanen.
Produktionsledare Riitta Aittokallio
tfn 050 354 5936
riitta.aittokallio(at)glimsgloms.com
Lillklobb, Klobbskogvägen 9,
02630 Esbo
glimsgloms.com
glimsgloms

Finns
sommarteater
startades 1973 som Glims
sommarteater (från år 2006
Finns sommarteater). Teatern
spelar sedan år 2006 på
”Holmen” bakom Esbogård i
Köklax, 500 m från P-platsen
vid Kungsgårdsvägen 35.
Teaterns amatörskådespelare gör årligen under ledning
av ett professionellt produktionsteam pjäser för hela familjen, med stark betoning på
barnen. Spelperioden är fyra
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veckor, från första veckan i
juni till månadsskiftet juni/
juli. Sammanlagt 17 föreställningar per säsong; vardagar
kl. 19 och lör-sön kl. 17. Alla
som vill spela teater sommartid på svenska i Esbo kan
fortlöpande ta kontakt med
teatern. Audition hålls nästa
gång 15.1.2017.
Producent Iwe Ekström
tfn 040 510 3345
iwe.ekstrom(at)ebuf.org
Biljettbokningar:
tfn 050 406 4244
eller direkt köp via Netticket
www.ebuf.org

MaDraK (Mattlidens Dramaklubb)
Medlemmarna får öva upp
sina färdigheter i uttrycksförmåga, musik, sång, dans, koreografi, scenografi och teknik.
Vi gör årligen mindre gratisproduktioner för daghem och
skolor, samt en större musikpjäs som uppförs på teaterscener i Helsingforsregionen.
Pjäserna är ofta flerspråkiga.
MaDraK är grundad 1970.
Mattliden 1, 02230 Esbo
Kontakt: Kristian Meurman
kmeurman(at)gmail.com

Teatteri
Hevosenkenkä
är en professionell barnteater
som har mysiga utrymmen
på Johannebacken i Esbo.
Teatern hyser också en permanent dockutställning i
Galleri Hevosenkenkä som är
i anslutning till teaterbyggnaden.
Föreställningarna riktar sig
till barn mellan 2–12 år. Turnéverksamhet.
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Förutom på finska ges föreställningar också på svenska.
teatersekreterare
Johanna Bergman
tfn 09 439 1220
johanna.bergman(at)hevosenkenka.fi
Johannebacken 2, 02200 Esbo
tfn 09 439 1220, fax 09 420 9508
hevosenkenka(at)hevosenkenka.fi
www.hevosenkenka.fi
TeatteriHevosenkenka

Unga Teatern
är landets äldsta professionella barn- och ungdomsteater. Sedan 1960 har teatern
erbjudit barn och ungdomar i
hela Svenskfinland teaterupplevelser - både nyskapande
dramatik och klassiker.
Unga Teatern är stationerad
i Esbo sedan 1986, där också
teaterns huvudscen ligger. Salen rymmer 135 åskådare. Vid
sidan av produktionerna på
hemmascenen har Unga Teatern en stor turnéverksamhet,
främst på svensk- och tvåspråkiga orter. Unga Teatern
är med i kulturstigen KULPS!.
konstnärlig ledare Paul Olin
tfn 09 8620 8202, 050 346 6295
paul.olin(at)ungateatern.fi
producent, administrativ ledare
Vibeke Löfgrén, tfn 09 8620 8208
eller 0500 539 317
vibeke.lofgren(at)ungateatern.fi
Lillklobb, Klobbskogsvägen 9,
02630 Esbo, tfn 09 8620 8200
info(at)ungateatern.fi
Spelplan och mera info på
ungateatern.fi

ÖVRIGA
KULTURFÖRENINGAR
Esbo Kultursällskap rf / Espoon
Kulttuuriseura ry
Föreningens uppgift är att
verka för en mångsidig kultur
i Esbo och att befrämja invånarnas möjlighet att delta
i olika kulturyttringar. Teaterbesök, föreläsningar, musikkulturella besök, samt besök
av Finlandia-författare.
ordförande Jarkko Rahkonen
jarkkorahkonen33gmail.com
espoonkulttuuriseura.yhdistysavain.fi
espoonkulttuuriseura.vuodatus.net

MARTHOR
Esbo Marthaförening rf
har ca 340 medlemmar,
och består av nio marthakretsar: Noux Marthakrets,
Köklax Marthakrets, Esbo
norra Marthakrets, Bemböle
Marthakrets, MMM Mattby
Marthakrets, Marthakretsen
Marthini, Marthakretsen Le
Magnifique, Marthakretsen
29:orna och Marthakretsen
Syrsorna.
Föreningen arbetar för balans i vardagen och hållbar
utveckling såväl ekonomiskt,
ekologiskt som socialt. Vi fokuserar på utbildning, samhörighet och hjälpverksamhet.
Föreningen stöder de lokalt
arbetande marthakretsarna,
ordnar möten, utfärder, kurser och föreläsningar.

ordförande Annika Wikholm
tfn 040 712 4712
annika.wikholm(at)espoo.fi
esbo.martha.fi

Noux Marthakrets
Varierande månadsmöten,
t.ex. hembygdskunskap,
hälsovård, matlagning och
ekologiska frågor. Dessutom
ordnas teaterbesök och utfärder.

trädgårdar och litteratur.
Dessutom utflykter, teater
och olika evenemang, ofta tillsammans med andra marthor
inom Esbo Marthaförening.

Marthakretsen
Marthini

ordförande Marina Malmström
tfn 0400 288261
marina.malmstrom(at)gmail.com
sekreterare Maria Leoncini
tfn 050 364 2456
maria.leoncini(at)hotmail.com
Rödskogs skola, Snettansvägen 41,
02940 Esbo

ordförande Ulla Lång
tfn 050 350 3794
ullalang(at)hotmail.com

Margareta Strömberg
tfn 050 323 0254
teta.stromberg(at)kolumbus.fi

Bemböle
Marthakrets

Köklax
Marthakrets

Traditionell marthaverksamhet med möten en gång i
månaden, föreläsningar och
utfärde, samt teaterbesök
och annan kulturell och social
hjälpverksamhet.

sammanträder sista måndagen i månaden kl. 18.00 (undantag ex. sportlov, december
månad) och träffas oftast i
Träskby gamla skola förutom
de gånger vi åker på utfärder.
Alla är hjärtligt välkomna
med. Vi är 40-45 medlemmar. Vi har allt från ostkväll,
konsulenter på besök, vi gör
kransar till dörren och går ut
och äter. Vi väljer själv vad vi
vill göra på mötena och försöker uppfylla allas önskemål så
långt det går. Vi trivs och har
ett mångsidigt program.
kretsordförande Susanna Vinberg
tfn 040 526 4220
susanne.vinberg(at)kolumbus.fi
sekreterare Viveka HolmströmKultanen, tfn 040 829 6767

Esbo norra
Marthakrets
Kretsen samlas en gång i
månaden till möten med varierande program kring bl.a,
miljö, mat, hälsa och motion,

ordförande Marianne Blom
tfn 050 571 6492
mamblom(at)gmail.com
sekreterare Titti Ågren
tfn 0440 250 954
titti(at)locomail.com
Hembygdsgården i Esbo centrum
Kungsvägen 6, 02740 Esbo

MMM Mattby
Marthakrets
Möte 2. tisdagen i månaden
(uppehåll under sommaren).
Social hjälpverksamhet, föredragshållare, teater, opera,
utfärder, utställningar, Kulturen vid ån.
ordförande Christina Fyhrquist
tfn 040 747 4767
christina.fyhrquist(at)gmail.com
videordförande Rita Lindholm
tfn 040 542 5760
rita.lindholm(at)kolumbus.fi
Gäddhuset, Gäddviksgatan 6,
02170 Esbo

för ungdomliga marthor
i 30–50 års åldern

Marthakretsen
Le Magnifique
en krets för herrar som är
intresserade av bl.a.
matlagning.
ordförande Anders Wikholm
tfn 050 341 0171
anders.wikholm70(at)gmail.com

Marthakretsen
29:orna
i Mattbynejden, för unga
marthor i 40-års åldern.
Jenny Roos, tfn 040 5532 878,
jennyjohanna.roos(at)gmail.com

Marthakretsen
Syrsorna
Syrsorna grundades år 2010,
och är den nyaste kretsen
inom Esbo Marthaförening.
Medlemsantalet är nu 20 och
kretsen träffas en gång i månaden utom under sommarmånaderna. Träffarna hålls
vanligen den andra onsdagen
i månaden kl. 15. Programmet består bland annat av
kulturell verksamhet och olika
studiebesök.
Elisabeth Fogelholm
tfn 0500 967 390
sekreterare Hannele Henrichson
tfn 040 769 8315
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Sommarö
Marthaförening rf

PENSIONÄRER OCH KLUBBAR

har registrerats år 1947 och
fyller 70 år 2017. Föreningen
bedriver traditionell marthaverksamhet. Vår målsättning
är att utgöra ett kvinnonätverk för både yngre och äldre
kvinnor, för de kvinnor som
bott länge på orten och för de
nyinflyttade.
Vi har över 40 medlemmar och vi träffas en gång i
månaden på Vikingaborg. Vi
försöker stimulera varandra
både till kropp och själ genom att erbjuda varierande
program, bl.a. med inbjudna
författare och intressanta
föredrag och matlagning tillsammans. Även välgörenhet i
olika former står oss nära.
Vi besöker också konstutställningar där vi ofta beledsagas
av våra “martyrer”. Vi välkomnar gärna nya medlemmar till vår fina förening.

gör vi teaterbesök, och har
vattengymnastik och bocciaspel. Programmet och andra
uppgifter finns på vår hemsida.

Esbo svenska
pensionärer rf (ESP)

ESP Alberga
pensionärsklubb

ordförande Per-Erik Laxén
tfn 040 583 0391
pererik.laxen(at)gmail.com
esbo-esbokyrkoby.spfpension.fi

Finlands näststörsta svenskspråkiga pensionärsförening,
med runt 1000 medlemmar,
är en opolitisk ideell förening
med Esbo stad som hemort.
Föreningen är grundad år
1972. Föreningens främsta
uppgift är att aktivera pensionärerna, samt bevaka pensionärernas intressen. Den
huvudsakliga verksamheten
sker i nio klubbar som finns
på olika håll i Esbo.
Klubbarna har regelbundet
möten med eget program
varje eller varannan vecka.
Verksamhet som är gemensam för alla medlemmar är
boccia, seniordans och pensionärskören Furorna samt
bl.a. en motionsdag, en frågesporttävling och teaterbesök.
Som medlem i en klubb är du
samtidigt medlem i Svenska
pensionärsförbundet och du
får som medlemsförmån en
helårsprenumeration på förbundets tidning God Tid.

Klubbmöte varannan tisdag
kl. 13.30. Varierande program,
trevlig samvaro och kaffe.

ordförande Gustav Båsk
tfn 0500 100 172
gustav(at)bask.fi
sekreterare Brita Pawli
tfn 040 553 9599
brita.pawli(at)hotmail.com
esbo.spfpension.fi

ordförande Tor-Erik Lindholm
tfn 0500 106 040, teli(at)elisanet
sekreterare Marita Sandell
tfn 050 329 3240
marita.sandell(at)elisanet.fi
esbo-dalsvik.spfpension.fi

ordförande Susanne
Hägerström-Liljestrand
susanne.hagerstrom(at)luukku.com,
tfn 09 888 6623
sekreterare Britt-Marie Söderström
britt-marie.soderstrom(at)kolumbus.fi, tfn 050 3070 953
Vikingaborg, Sommarövägen 8 B,
02380 Esbo

Alberga Servicehus
Armas Launis gatan 9, 2. vån.
02650 Esbo. OBS! Vi flyttar
våren 2017 till den nya servicecentralen Leva och Bo, Säterigatan 3, 02600 Esbo.
vice ordförande
Ingegerd Blomander
tfn 040 7049305
inge.blomander(at)gmail.com

ESP Dalsviks
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan måndag
med varierande program och
kaffedrickning. Övriga aktiviteter är teaterbesök, utfärder,
resor samt fester.
Gröndals servicehus,
Gästgivarstigen 1, 02710 Esbo

ESP Esbo kyrkoby
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan tisdag
i Esbo centrums servicehus
Esbogatan 8 A, 02770 Esbo,
med varierande program med
föredrag, lotteri, bingo, frågesporter och dyl. Dessutom

20

ESP Esbovikens
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan onsdag
kl. 14.00 i Sökö servicehus,
Sökösvängen 7, 02360 Esbo.
Klubben bjuder på varierande
program och trevlig samvaro.
Klubben ordnar utfärder och
firar födelsedagsfest för klubbens jubilarer. Medlemmarna
kan också delta i huvudföreningens aktiviteter som t.ex.
boccia, seniordans, körsång,
frågesport, friluftsdag, teaterbesök m.m.
ordförande Marita Granholm
tfn 050 539 7936
granholm.marita(at)gmail.com
sekreterare Tuula Grundström
tfn 040 5560 007
tuula.grundstrom(at)kolumbus.fi
esbo.spfpension.fi/hem/esboviken

ESP Gröndals
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan fredag
kl. 14.00 i Gröndal Servicehus,
Gästgivarstigen 1, Esbo.

ESP
Gäddvik-Mattby
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan måndag
Gäddvik servicecentral
Gäddviksgatan 6, 02170 Esbo.
Klubben bjuder på föredrag,
lotteri, frågesport, allsång, utfärde, teaterbesök och framför allt en trevlig samvaro.
ordförande Benita Bärlund
tfn 050 591 1399
benita.barlund(at)kolumbus.fi
vice ordförande Marianne Sandell
tfn 09 412 3963
beatrice.sandell(at)welho.com

ESP Köklax
pensionärsklubb
Klubbmöte varannan fredag
i Seniorcentralen
Leva och bo Köklax,
Hansagården 4, 02780 Esbo.

Klubbens program är varierande, föreläsningar, frågetävlingar, reseskildringar
m.m., klubben håller årligen
basar anordnar resor, teaterbesök, besök på utställningar tex.
ordförande Georg Hellstén
tfn 050 4369 368
c-g.hellsten(at)kolumbus.fi

ESP Hagalund
pensionärsklubb

ESP Olars
pensionärer

Klubbträff varje onsdag kl. 14
Hagalunds servicecentral
Östanvindsgränden 4,
02100 Esbo.
Föreläsningar av författare,
olika experter från intressanta områden t.ex. juridiska
spörsmål, medicin, historia
m.m. Klubbträffar med aktiviteter för trivsam samvaro och
rekreation. Övrig verksamhet:
Utfärder, teaterbesök, utställningar.

Klubbträffar varje måndag
kl. 14–16 (inte under sommaren) på Silvermånen, Frisbergsvägen 10 i Olars.

ordförande Vineta Björkstén
tfn 045 130 6 585
vineta.bjorksten(at)gmail.com
sekreterare Soile Kupiainen
tfn 050 432 1597
soile.kupiainen(at)kolumbus.fi
esbo-hagalund.spfpension.fi

På våra klubbträffarna har vi
pratmöten, föredrag, frågelekar, hjärngymnastik, bingo
och lotto. Utfärder och teaterbesök gör vi årligen. Vi spelar
petanque på sommaren och
boccia under vinterhalvåret.
ordförande Solveig Lindfors
tfn 040 516 7249
solveig(at)kolumbus.fi
sekreterare Carl-Göran Stén
tfn 050 521 0940
carl-goran.sten(at)elisanet.fi
esbo-olars.spfpension.fi

ordförande Östen Lindström
tfn 040 5516727,
osten.lindstrom(at)gmail.com
vice ordförande Eva Hoffman,
tfn 050 414 0646
lasse.hoffman(at)saunalahti.fi
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FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
Esbo svenska
församling
PB 202, 02771 Esbo,
besöksadress: Kyrkogatan 10
tfn 09 8050 3000
öppet må–fre säkrast kl. 9–13
e-post, kansliet:
esbosvenskaforsamling(at)evl.fi
e-post till anställda:
fornamn.efternamn(at)evl.fi
esboforsamlingar.fi
kontaktpersoner: präster
kyrkoherde Roger Rönnberg,
tfn 0400 425 257
körer och kyrkomusik:
Pia Bengts, tfn 040 513 0825
diakoniarbete: diakonigrupper,
väntjänst, pensionärskretsar m.m.
Ann-Christine Wiik,
tfn 050 597 3313
barnverksamhet: familjeklubbar,
dagklubbar och barnläger
Helena Aitti-Lindberg,
tfn 040 763 6250
ungdomsarbete: ungdomskvällar,
hjälpledarutbildning m.m.
Johanna Terho, tfn 050 568 5718
Information och förvaltning:
Informatör Sheila Liljeberg-Elgert,
tfn 040 593 7458
Församlingssekreterare
Ann-Christin Lintula
tfn 050 432 7526

Esbo församlingars
servicecentral
Kyrkogatan 1:
Bokningar av dop, vigslar och
begravningar,
tfn 09 8050 2601.
Ämbetsbetyg och
släktutredningar,
tfn 09 8050 2600.
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Scoutkåren
MuHö rf

Scoutkåren
Stormfågeln rf

MuHö är en svenskpråkig
scoutkår med verksamhet i
Olars i Esbo. Vi har ungefär
100 medlemmar från sju år
uppåt.

Sjöscoutkåren Stormfågeln
är den enda svenskspråkiga
sjöscoutkåren i Esbo. Verksamhetens målsättning är att
erbjuda mångsidigt och lärorikt scout- och sjöprogram för
medlemmarna. Kåren strävar
efter att förverkliga detta
genom att arrangera möten,
seglatser, förläggningar, läger,
kurser och ledarskolning.
Kårens verksamhet är indelad
i olika verksamhetsgrupper,
s.k. åldersgupper, enligt
medlemmarnas ålder. Under
vinterhalvåret består verksamheten av veckomöten
och andra evenemang. Under
sommaren kan scouterna delta i seglatser och läger.

Västerporten 1 D, 02210 Esbo
kårchef Hanna Hedengren
hanna(at)muho.fi
tfn 040 7076008

SCOUTER
Finlands Svenska
Scouter rf
takorganisationen för
finlandssvenska scouter
Scouting är en barn- och
ungdomsrörelse, målgruppen
för scoutverksamheten är
barn och unga från 7 till 22
år. Scouting är äventyr och
vänner, verksamhet ute och
inne, gemenskap och att lära
sig nytt genom att göra själv
- under trygga förhållanden! I
scouterna utvecklas individen
i grupp. Också vuxna behövs
för att handleda och stöda
unga ledare.
Kom med i scoutverksamheten som den du är, och
utvecklas till den du vill bli!
Bli scout!
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
tfn 09 8865 1350
kansliet(at)scout.fi
scout.fi

Scoutkåren Tre
Björkar rf
Traditionell scouting, fr.o.m.
åtta år. Även äldre ungdomar
är mycket välkomna med. Vi
har möten varje vecka där vi
bl.a. leker, pysslar, lär oss
scoutfärdigheter och har
roligt på andra sätt. För äldre
blir personlig utveckling och
ledarskap en allt viktigare del
av programmet. Utöver detta
ordnar vi många utfärder,
övernattningar och läger.
Lyan, Källstrand 20, 02720 Esbo
kårchef Andreas Ehnberg
tfn 050 5666335,
antto(at)nma.fi
trebjorkar.fi

Nokkala båthamn, 02230 Esbo
kårchef Alexandra Lindahl
tfn 050 352 1391
alexandra.lindahl(at)stormfageln.fi
vice kårchef Maja Löfgren
maja.lofgren(at)stormfageln.fi
stormfageln.fi

Södrik
Stigfinnare rf
Södrik Stigfinnare är en
svenskspråkig samkår som
har ca 60 medlemmar.
Vi ordnar scoutmöten 4
dagar i veckan för 4 olika
åldersgrupper. Under året
har vi veckoslutsläger och
utlykter och under sommaren
flera dagars sommarläger. I
scoutingen övar man ledarskap och tränar på samarbete
genom olika aktiviteter och
övningar. Scouting är en
nyttig och rolig hobby som
ger många nya vänner och
erfarenhter.

Lagstad hembygdsgård, Gamla
Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo.
kårchef Lotta Sandholm
lottasandholm(at)hotmail.com
tfn 050 3835712
Vice kårchef Linn Ahlfors
linn.ahlfors(at)helsinki.fi
sodrikstigfinnare.com

Grankulla
scoutkår rf
Föreningen bedriver traditionell scoutverksamhet för
pojkar och flickor från 8 års
ålder. Verksamheten förverkligas som både regelbundna
veckomöten samt utfärder
och hiker.
Scouterna träffas en gång
i veckan på sin kårlokal för
möte med sin grupp. Under
veckomötena utför scouterna
scoutprogrammet vars mål
är att lära om naturen, läger,
ledarskap och andra nyttiga
kunskaper. Kunnande leder till
lyckade evenemang så som
utfärder, läger, vandringar och
tävlingar. Grankulla Scoutkår
ordnar även evenemang med
andra kårer men även förbundet Finlandssvenska Scouter
har program som scouterna
får delta i.
kårchef Melina Weckman
tfn 044 323 8108
melina.weckman(at)grankullascoutkar.fi
sekreterare Jannica Savander,
tfn 044 015 4980
jannica.savander(at)grankullascoutkar.fi
Winden, Södra Heikelsvägen 5,
02700 Grankulla (ej post)
grankullascoutkar.fi

UNGDOMAR
Esbobygdens
Ungdomsförbund rf
- EBUF
är ett av de sju lokalförbunden inom NSU - Nylands
Svenska Ungdomsförbund
och ett ”paraply” för de nio
svenska ungdomsföreningarna i Esbo. EBUF:s rötter går
tillbaka till år 1906.
EBUF är huvudman för
Musikinstitutet Kungsvägen
(MIK) och bedriver sommarteaterverksamhet; f.d. Glims
sommarteater 1973–2005,
Finns sommarteater 2006-.
Förbundet arrangerar firandet av Esbo Lucia, Glims
höstmarknad, Kulturen vid ån,
kurser, teater-, konsert- och
sommarresor, sportlovs- och
sommarläger för skolbarn,
hobbyklubbar och frågesportstävlingar.
EBUF äger Stockhuset i Mattby, som används för musikundervisning.
Förbundet utger infobladet
EBUF-Nytt, som utkommer
med 4 nummer per år i en
upplaga om 1 700 ex. Tidningen är en medlemsförmån,
men icke UF-medlemmar kan
prenumerera på den.
EBUF har ca 2 300 medlemmar.
verksamhetsledare Iwe Ekström
tfn 040 510 3345
iwe.ekstrom(at)ebuf.org
Martina Gardberg, koordinator
för ekonomi och verksamhet,
tfn 050 406 4244
martina.gardberg(at)ebuf.org
ordförande Maria Sjöroos
www.ebuf.org
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Gammelgård
ungdoms- och
allmogeförening rf
(GUAF)

Esbo Västra
Ungdomsförening rf
(EVUF)
Esbo västra ungdomsförening
är verksam i Köklax i västra
Esbo. Föreningens pingisverkverksamhet upplever ett
uppsving och fortsätter varje
vecka. Även olika kortkurser
i dans arrangeras för barn
och unga. Musikinstitutet
Kungsvägen (MIK) håller musikversamhet för barn. I föreningshuset Valhalla ordnas
dagsläger under sommaren i
samarbete med andra aktörer.
ordförande Åsa Laukonlinna asa.
laukonlinna(at)gmail.com,
tfn 040 867 2675 (kvällstid)

Uthyrning av Valhalla:
valhalla.evuf(at)gmail.com
Valhalla, Valhallavägen 14,
02780 Esbo, tfn 09 810 366
evuf.nsu.fi

Tillhörighet: Nylands Svenska
Ungdomsförbund, EBUF.
Kontaktperson
sekreterare Henrika Jakobsson
tfn 040 7519 639
henrika.juslin(at)gmail.com
ordförande Magnus Tideman
tfn 0400 448 233
Fallåker 18, 02740 Esbo
tfn 884 5611
fallaker.uf(at)kolumbus.fi
ebuf.org/forening/
medlemsforeningar/fuf/

Huvudsaklig verksamhet:
Barnverksamhet, byaverksamhet, dansverksamhet och
teater/revyverksamhet.
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ordförande Richard Sederholm
tfn 040 590 3405
richard.sederholm(at)celego.fi
Monica Björklöf, tfn 050 327 1934
monica.bjorklof(at)kolumbus.fi
Ungdomsvägen 10, 02920 Esbo
tfn 09 854 1153
guaf.nsu.fi

Fallåker Teater (se s. 17)
fallaker.fi

Föreningen för
Nytta och Nöje
i Noux rf (NNN)
Föreningen har bl.a. följande
på programmet: vävning,
fester, teater-, frilufts- och
uthyrningsverksamhet.
Uthyrning:

Fallåker Uf rf
(FUF)

Verksamhet för barn och
vuxna, med fester, basarer
och hantverkskvällar. Regelbunden veckoverksamhet:
motionsgymnastik för damer
och herrar, luftgevärsskytte
och ”månadsträffisar” för
skolbarn.

Kaj Bäckman, tfn 050 5482830
kaj.backman(at)dlc.fi
eller Kjell Holmström
tfn 040 5704205
kjell.holmstrom(at)pivotal.fi
sekreterare Gunilla Bäckman
tfn 040 578 1948
gunilla.backman(at)dlc.fi

Hembygdens
Vänner i Alberga rf
(HVA)

Mattbynejdens
ungdomsförening rf
(MNUF)
Klubbar för hela familjen.
Hobbyklubb med keramik,
träslöjd och pyssel. Kutaklubb
(småbarnsgympa).
ordförande Minna Hoppania-Koivula
sekreterare Robert Björkstén
tfn 040 578 7792
robert.bjorksten(at)suomi24.fi
mnuf.nsu.fi

ro under fritiden. Föreningens
främsta uppgift är att upprätthålla daghemmet Lekskolan Sockan, som är också
föreningens samlingsplats
(se sidan 5).
ordförande Emilia Kelloski
sekreterare Marianne Virkama
Lekskolan Sockan
Kirstivägen 1 B, 02760 Esbo
tfn 09 805 6104, 0505494795
lekskolan.sockan(at)surfnet.fi
lekskolansockan.fi

Mattlidens skola

Skärgårdens
Vänner i Esbo rf
(SViE)

Uf Logen i Gröndal rf
ordförande Ralf Wahlsten
tfn 040 540 4852
ralf.wahlsten(at)siriusconsulting
vice ordförande Birger Grotell
tfn 0400 501 810
birger.grotell(at)gmail.com
sekreterare Carl Gustaf Sundman
tfn 040 198 9801
calle.sundman(at)gmail.com

Uthyrning av Logen:
I första hand disponent
Bob Johansson, tfn 044 030 9070
fastighetsövervakare
Johanna Almark-Mannila och
Kaarle Mannila, tfn 050 336 9222
logenuf.fi

BILD TUIRE RUOKOSUO

Föreningshus Stenhalla
Herrbackavägen 5, 02820 Esbo
sv-se.facebook.com/Fören
ingen-för-Nytta-och-Nöje-iNoux-rf-145925228813897/

Fritidsverksamhet för barn
och ungdomar samt för familjer. Fester, gymnastik, lopptorg
m.m. Föreningen upprätthåller Lekskolan Vikingahem och
eftisverksamhet.
ordförande Ann-Britt Rajala
tfn 040 512 3679
mel7(at)kolumbus.fi
sekreterare Siv Lindfors
tfn 0400 523 441

Uf-husets bokningar:
Föreningen samlar barn, ungdomar och vuxna i Alberga
med omnejd till olika aktiviteter, teaterbesök och utfärder.
Föreningshuset uthyrs till
utomstående för olika
evenemang.
ordförande Susanne Räihä
tfn 040 593 7575
susanne.raiha(at)hotmail.com
sekreterare Henrik Back
tfn 040 546 2193
henrikback(at)hotmail.com

Uthyrning av lokalen:
Siv Kindstedt, tfn 040 519 4564.
Thorstorp, Gamla landsvägen 12,
02650 Esbo
hva.fi

Siv Lindfors, tfn 0400 360 887
siv.lindfors(at)elisanet.fi
Vikingaborg, Sommarövägen 8 B,
02380 Esbo, tfn 0400 360 887
(vardagar kl 18–21)
svie.fi

Ungdomsföreningen
Södrik Svenskar rf
(SöSv)
Föreningens målsättning är
att i Södrikområdet samla
svenska barn och ungdomar,
deras föräldrar och andra
vuxna till meningsfull samva-

Musikverkstad i WeeGee-huset.
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POLITISKA FÖRENINGAR
Svenska
Folkpartiet i Esbo
SFP i Esbo är Svenska folkpartiets kommunorganisation
i Esbo och svarar för SFPs
verksamhet i staden.
SFPs verksamhet i Esbo
koordineras av en takorganisation och medlem blir man i
en av lokal- eller specialföreningarna.
SFP i Esbo - takorganisationen
ordförande Bo Lönnqvist
tfn 045 112 4090
bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi
sekreterare Monica Björkman
tfn 0400 422 613
monica.bjorkman(at)elisanet.fi
esbosfp.fi

Lokal- och specialföreningarna:
SFP i Norra Esbo
SFP i Stor-Köklax
SFP i Esbo centrum
SFP i Stor-Alberga
SFP i Esboviken
SFP i Mattby-Olars
SFP i Stor-Hagalund samt
Kvinnoförbundet i Esbo
Svensk ungdom i Esbo och
Svenska seniorer i Nyland
hittar du också via esbosfp.fi

Samlingspartiet
Samlingspartiet i Esbo är
värnare av esbobornas välmående genom att främja
människonära och innovativa
lösningar. Samlingspartiet är
ett aktivt partiet. En mänska
kan påbörja förändringen. För
genomförandet behövs en
hel grupp. Välkommen med i
talkoarbetet för ett samhälle
som mår bättre.

26

Samlingspartiet i Esbo rf
Österporten 4 A, 02210 Esbo
tfn 020 7488 522
www.espoonkokoomus.fi
espoon kokoomus.ry
https://www.facebook.com/
espoonkokoomus.ry

De Gröna i Esbo
De Gröna i Esbo har verksamhet överallt i Esbo. Vi verkar
såväl i stadsfullmäktige,
stadsstyrelsen, nämnder som
i otaliga andra förtroendeuppdrag. Vi tar ställning till
utvecklandet av Esbo och
arrangerar tillställningar om
samhälleliga ärenden.
Vi gör Esbo Grönare tillsammans också på svenska!
Lokala föreningar fungerar
tillsvidare huvudsakligen på
finska, men svenskspråkig
verksamhet utvecklas som
bäst. Du är hjärtligt välkommen med!
Mer information
samt kontaktuppgifter
espoonvihreat.fi/svenska

Köklaks Svenska
Arbetarförening rf
Föreningen är grundad den
29. april 1917. Från första början har föreningen närmast
verkat i Köklax med omnejd
men nu är vårt område hela
Esbo.
Vi har deltagit i val och efter kommunalvalet deltagit I
olika nämnder och delegationer. Föreningen hör till FSD,
Finlandssvenska Socialdemokrater rf.

Vi har Höst- och Vårmöten
och däremellan styrelse- och
medlemsmöten och vi behandlar ärenden som medlemmarna har framfört och
övriga löpande ärenden angående föreningsverksamheten.
I början av året har vi
haft grötafton och på våren
ordnar vi en naturstig där
medlemmarna får vandra ute
i naturen.
Vi har ordnat resor till teaterföreställningar samt utfärder under sommaren med
buss till olika orter.
ordförande Yngve Lindholm
yngve.lindholm(at)kolumbus.fi
sekreterare Lilian Strömberg
lilian.stromberg(at)saunalahti.fi

MÅNGKULTURELLA
FÖRENINGAR
Filoksenia ry
Trapesa - en internationell
träffpunkt i Esbo centrum
toimisto(at)trapesa.com
Filoksenia ry, Trapesa
Kotikyläntie 5, 02770 Esbo
(ingång från Kylänraitti)
generalsekreterare
Raisa Lindroos
tfn 045 897 3232
trapesa.com

Maahanmuuttajien
perhe ja nuorten
yhdistys ry
perhejanuorten(at)outlook.com

MPNyry

Maahanmuuttajien
koordinointitoimisto ry
makotoimisto(at)gmail.com

Makotory
Mer info på esbo.fi

ÖVRIGA FÖRENINGAR
Pohjola-Norden
i Esbo rf
Föreningen strävar till att
befrämja och utöka kännedomen om de övriga nordiska
ländernas folk, språk och kulturella förhållanden.
ordförande Anja Syrjä
tfn 045 130 1111
anja.syrja(at)gmail.com
pohjolanorden.vlu.fi/se/organisationen/foreningarna/nyland/
esbo/?id=510

Esbo-Grankulla
Krigsveteraner rf
Föreningen fungerar som
sammanbindande länk mellan
svensktalande krigsveteraner
i Esbo och Grankulla. Styrelsemöten på Villa Junghans,
Grankulla. På programmet
frågor om rehabilitering,
rekreation och traditionsöverföring. Föreningen tillhör
Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i södra Finland.
Föreningen antar även understödande medlemmar.
ordförande
Thorbjörn Söderström
tfn 040 519 7557

Esbo DX-klubb rf
Kort- och mellanvågslyssning,
klubbmöten månadens första
och tredje torsdag
i Lagstad hembygdsgård.

Vinföreningen
Munskänkarna i
Esbo rf
grundades den 13 januari
2002 och är en medlemsförening under Svenska Munskänkarna i Finland.
Föreningen har för närvarande drygt 100 medlemmar.
Samlas regelbundet en tisdag
varje månad med undantag
av sommarmånaderna i
Gäddhuset i Gäddvik. Under
våra formfria och gemytliga
samlingar försöker vi lära oss
mera om viner och hur olika
viner kan kombineras med
mat för att ytterligare betona
växelverkan i smakupplevelserna. Programmen består av
en sakkunnig presentation av
vinområden, druvarter och
andra vinrelaterade ämnen
med därpå följande avsmakning av viner.
Föreningen ordnar också
årligen vinresor till vinproducerande områden och en
festligare vinmiddag. En viktig
del av verksamheten är också
anordnandet av speciella kurser i vinkunskap.
ordförande Göran Bärlund
tfn 050 595 2401
ng.barlund(at)kolumbus.fi
sekreterare Peter Appelqvist
tfn 050 553 9779
peter.appelqvist(at)pp.inet.fi
munskankarna.fi

ordförande Kim Lindström
tfn 09 596 859, 050 369 9695
kim.lindstrom(at)cardia.fi
sekreterare Leif Wikberg
tfn 09 593 301, 040 543 0579
leif.wikberg(at)kolumbus.fi
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