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Ordförandens hälsning  

Vi är i skrivande stund inne på föreningens 102 
verksamhetsår. Det gångna året firades i 
jubileumstecken för republiken Finland. Esbo IF 
fick naturligtvis vara med på ett hörn, då vi var 
med att arrangera Stafettkarnevalen i Alberga 
(officiellt Finland 100-år evenemang). 
 
För övrigt har vi naturligtvis haft en omfattande 
verksamhet på bred front inom alla våra 
sektioner. Framgångar har nåtts och ett idrotts- 
och motionsrikt år har upplevts bland våra 
medlemmar. 
 
Vi för övrigt även varit aktiva med att arrangera 
evenemang. Under året har vi arrangerat 
Kvällslopp, Kurrerunda, Strandmaraton, Noux 
Trail och en mängd övriga tävlingar. Ett stort tack 
till alla funktionärer som aktivt hängt med i 
arrangemangen!  

 Esbo IF har fortsatt att arbeta på bred front och 
samarbete med olika organisationer har 
utvecklats. Vi är beredda att anta nya 
utmaningar, för att utveckla vår verksamhet. I 
synnerhet har vi ett välutvecklat samarnete med 
de övriga friidrottsföreningarna i Esbo och 
verksamhet med låg tröskel är staden en viktig 
samarbetspart. 
 
Jag vill passa på att tacka alla som är med i 
verksamheten och hjälper till med att vi kan hålla 
igång en mångsidig och meningsfylld verksamhet.  
 
Jag ser framemot ett 
aktivt idrotts- och 
motionsrikt år i god Esbo 
IF anda! 
 
Anders Wikholm 

 
 
Styrelsen 2017 

Ordförande Anders Wikholm 
Viceordförande Håkan Blomberg 
Sekreterare Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen 
Kassör Anita Lindström, utanför styrelsen 
  
Ledamöter 
Hjalte Karlsson 
Bowling Paul Sihvonen suppleant Johan Jusslin 
Friidrott Markus Kalliomäki suppleant  Matti Vesterinen 
 Mirko Pennanen  Elina Kari 
Gymnastik ingen suppleant ingen 
Handboll Mika Konsin suppleant Birger Grotell 
Motion Håkan Blomberg suppleant Jan-Olof Stengård 
Volleyboll Terhi Koskinen suppleant Harri Ketonen 
 
Styrelsens möten under verksamhetsåret: 11.1. – 15.3. – 10.5. – 23.8. - 1.11. 
Vårmötet hölls 19.4. och höstmötet 21.11. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Ordförande Anders Wikholm 
Medlemmar Anita Lindström, Håkan Blomberg, Ulla-Riitta Nordberg och Oki Vuonoranta   
 
 
Sekreta utskottets sammansättning 
Ordförande Kaj-Erik Lindberg 
medlemmar Georg Lindroth, Bengt Hagman, Göran Ekegren, Hjalte Karlsson och Ulla-Riitta Nordberg, 

Anders Wikholm  
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Revisorer 
Ordinarie Harry Eklundh, GRM 
Suppleant Matti Mäkinen 
 
Hedersordförande    
Tage Strandström    
 
Hedersmedlemmar 
Tage Strandström nr 4 
Georg Lindroth nr 5 
Bengt Hagman nr 6 
Åke Löfgren nr 7 
Kaj-Erik Lindberg nr 8 
Tiina Lillak  nr 9 
Stig Hellman nr 10 
Göran Ekegren nr 11 
Ulla-Riitta Nordberg nr 12 
Hjalte Karlsson nr 13 
 
Uppvaktningar 
Björn Stenvik 50 år 2.3 silver nr 120 
Markku Leskinen 60 år 13.3 brons nr 138 
Risto Järvi 60 år 18.5 brons nr 139 
Håkan Blomberg 60 år 19.11 guld nr 38 
Christina Malm 70 år 5.11 standar med silverplatta 
 
 
 
Sektionernas styrelser 2017

Bowling 
Paul Sihvonen ordförande 
Birger Fagerström viceordförande 
Marcus Lemström sekreterare 
Kai-Nils Nordström kassör 
Bertel Grönfors tävlingsledare 
Johan Jusslin medlem 
 
Gymnastik 
ingen styrelse vald 
 
Friidrott 
Markus Kalliomäki ordförande 
Karl Nyman sekreterare 
Björn Andersson 
Elina Kari 
Kira Kytölä 
Matti Vesterinen 
Anders Wikholm 
Anita Lindström kassör utanför styrelsen 
 

Handboll 
Mika Konsin ordförande 
Birger Grotell 
Fredrik Sundell 
Krister Illman   
 
Motion 
Håkan Blomberg ordförande 
Jan-Olof Stengård  
Bernt Blom 
Hjalte Karlsson sekreterare  
Ritva Winberg 
 
Volleyboll 
Milla Rolig ordförande 
Harri Ketonen  viceordförande  
Kirsi Liitsola sekreterare   
Terhi Koskinen 
Merja Rissanen 
Salla Tiilikainen kassör 
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Bowlingsektionens verksamhetsberättelse  

Sektionen hade i början av säsongen 8 tävlingsregistrerade medlemmar.  Sektionen ställde upp i HBF:s 
serier med 2 herrlag. 
  
Följande aktiviteter under säsongen 2016 – 2017: 

- sektionen övervakade 3 gånger på Köklax idrottsbana 
- till Solvalla Trail 08.10 deltog 2 personer att styra trafiken 

  
Höstmöte med prisutdelning ordnades 07.12 i Hagalund bowlinghallens kabinett. 
Kaktävlingen spelades 14.12, vinnare blev Birger Fagerström. 
 
HBF:seriespelen våren 2017: 
Veteran 2x3 Div 1 9 placering 
Veteran 3x3 Div 2 2      ” 
 
Bowlingens mästerskap spelades i Hagalund bowlinghall. 
  
Mästerskaps resultat 
1 Grönfors Bertel  
2 Inkinen Eero  
3 Fagerström Birger 
4 Lemström Marcus 
5 Leppävuori Hannu  
6 Jusslin Raul 
7 Sihvonen Paul 
 

Intressepokalen 
1 Lemström Marcus 
2 Inkinen Eero 
3 GrönforsBertel 
4 Fagerström Birger 
5 Leppävuori Hannu 
6 Jusslin Raul 
7 Sihvonen Paul 

 
Månadstävlingar 8 st. 
1 Grönfors Bertel 
2 Fagerström Birger 
3 Inkinen Eero 
4 Lemström Marcus 
5 Leppävuori Hannu 
6 Sihvonen Paul 
 
Paul Sihvonen, bowlingsektionens ordförande 
 
 
Friidrottssektionens verksamhetsberättelse 

I föreningsklassificeringen placerade vi oss på en 
elfte plats, där med är vi bland landets super-
föreningar. Poängmässigt samlade vi in 512,5 
klassificeringspoäng vilket var 217,5 poäng färre 
än året innan. Vi blev tjugonde i kampen om 
Kaleva Pokalen. Föreningen blev tredje i kampen 
om SFI:s Frihetspris och i tävlingen om ungdoms-
pokalen blev vi sjunde. SFI-seriefinalen i Marie-
hamn avslutade säsongen, med Esbo IF som trea. 
 

Säsongen var tävlingsmässigt utmanande och vi 
hade flera skadade idrottare, som skulle ha 
kunnat samla poäng åt föreningen om de hade 
varit friska. Satsningen på juniorerna fortsatte 
genom att vi anställde en heltids juniorchef vid 
början av året 
 
Vi har fortsatt att på långsikt föra arbete med att 
bredda basen med knattar och juniorer.   

4 
 



 

Tränargruppen med Matti Vesterinen i spetsen, 
har fungerat väl. Gemensam planering av 
tränings- och tävlingsverksamheten fortsatt att 
vara på agendan. 
 
Juuli och Kira har samlat gruppen av knatte-
dragare och koordinerat den verksamheten. 
Löpskola, maratonskola och friidrottsskola hör till 
det mångsidiga utbudet för vuxna motionärer.  
 
Vi har även deltagit i arrangemangen av 
konditionsevenemangen Esbo Strandmaraton, 
Esbo Kvällslopp, Kurrerundan och Solvalla Trail. 
 
Bland tävlingsarrangemangen som Esbo IF har 
arrangerat kan nämnas: medverkande i 
Stafettkarnevalens arrangemang, NÅID flick- och 
pojkdagar och skolmästerskap. Föreningens egna 
tävlingar bestod främst av knattetävlingar i form 
av hall- och utomhusmästerskap. Där till fördes 
även en hallklubbkamp mot Espoon Tapiot. 
 
Träningarna har under vinterhalvåret främst 
hållits i Otnäshallen och Kannbro samt i olika 
skolor. Äldre idrottare har även utnyttjat såväl 
Ratiopharm Arena som Sportkvarnen. På 
sommaren har en stor del av våra träningar hållits 
på Köklax, Alberga och Grankulla idrottsplaner 
och även på den upprustade hemmaplanen 
Fallåker. Vi har även under sommarperioden 
skött övervakningen av Köklax sportplan. 
 
De idrottsliga framgångarna var fina under året. 
Några axplock: Saga Anderson 4:e i EM U20 i stav 
också 1. FM-hall och junior-FM-halltävlingarna, 
Oskari Mörö 1:a i Kalevaspelen, 6:a i division 1 i 
lag-EM och 2:a i Landskampen i Stockholm. 
Jessica Rautelin 3:e i Kalevaspelen i 7-kamp. Elmo 
Koivunen 4:e i 20 km gång i kalevaspelen.  

Esbo IF:s gångarna – Elmo Koivunen, Mikko 
Ruokolainen och Eemeli Kiiski - tog guld för tredje 
året i rad på herrarnas 3x3000m gång på stafett-
FM i Tammerfors. Damernas första lag tog brons 
på 4x100m, laget bestod av Salla Parviainen, Iida 
Kalliomäki, Kira Kytölä och Nadia Korkman. 
 
Inom Esbo IF valdes till årets idrottare Saga 
Andersson, årets herridrottare Oskari Mörö, årets 
unga idrottare Kaisa Mikander, årets 
poängsamlare Jessica Rautelin, årets prestation 
damernas stafettlag brons i FM-stafett, årets 
tränare Björn Andersson, årets funktionär Esa 
Vuonoranta. 
 
Saga Andersson fick FSI:s ungdomspris 2017. Saga 
låg som statistiktrea över de damer som hoppat 
högst genom tiderna i Finland med 4,42 meter. 
17-åriga Andersson är tvåa i världsstatistiken 
bland 17-åringar och ingen finlandssvensk 
damidrottare har någonsin hoppat högre än 
Saga.⠀ 
 
Anställda: Oki Vuonoranta verksamhetsledare, 
Juuli-Anna Taurén juniorchef och som deltids-
anställd Kira Kytölä, ansvarig för friidrottsskolan. 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt Tack till alla 
idrottare, tränare, föräldrar, funktionärer och 
förtroendevalda för det energiska arbetet som 
har utförts och ser framemot ett aktivt och 
framgångsrikt friidrottsår 2018! 
 
 
 
Markus Kalliomäki  
friidrottssektionens ordförande  
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Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse 

Gymnastiksektionen har verksamhet för barn, 
unga och vuxna. Verksamheten är tvåspråkig. 
Gymnastiksektionen har cirka 150 medlemmar 
och 8 ledare. Aktiveter under år 2017 var 
redskapsgymnastik, temppuskola och pilates för 
vuxna. 
Sektionen fick inte ihop någon styrelse. 
Ansvarspersoner var föreningens verksamhets-
ledare Oki Vuonoranta, Linda Björkenheim, Kira 
Kytölä och kassör Anita Lindström.  
 
Redskapsgymnastik 
Esbo IF hade träningar i redskapsgymnastik en 
gång i veckan i Väderbackens redskapsgymnastik-
sal i Hagalund. Deltagarna var 8-13 åriga flickor 
och pojkar. Esbo IF redskapsgymnastik är inte 
tävlingsinriktad, utan passar åt alla barn. Med i 
redskapsgymnastiken var 40 barn och utöver dem 
cirka 50 unga och vuxna som tränar på egen hand 
under hallturen. 
 

Temppuskola 
Temppuskolor ordnades två gånger i veckan i två 
olika skolor. Träningar hölls på onsdagar i 
Storängens skola och på torsdagar i Lagstads 
skola. I skolan tränas motoriska färdigheter 
genom lekar, redskapsgymnastik och temppu-
banor. Skolan är avsedd för 3- till 9-åriga barn. 
Cirka 75 barn deltog i temppuskolan.  
 
Pilates 
Pilates för vuxna ordnas en gång i veckan i 
Lagstad skola. Det fanns två grupper, nybörjare 
och fortsättningsgrupp. Med i grupperna var 25 
deltagare.  
 

 
Handbollssektionens verksamhetsberättelse 

Säsongen 2016-2017 behöll lag 1 sin plats i 
division 1 efter en bra säsong. 
Säsong 2017-2018 måste vi ge upp 2 
divisionslaget p.g.a. spelarbrist och skador. 1 
divisionslaget har spelat en bra säsong med 
jämna matcher. Som målsättning kommer vi att 
ha i fortsättningen också att ge möjlighet åt 
spelarna att spela på den nivå man vill satsa på 

dvs . Lag 1 spelar och tränar lite mera “allvarligt” 
och lag 2 är för dem som inte vill satsa så hårt. Vi 
har haft med GrIFK med gemensamma träningar. 

 
 
Mika Konsin, handbollssektionens ordförande

  

Motionssektionens verksamhetsberättelse 

Som ju framgår ur sektionens namn är 
motionsverksamhet i olika former det vi sysslar 
med. År 2017 betyder det att vi fortsatt 
organisera vissa motionstillställningar s.s. Solvalla 
Trail och Tomtemarschen. Dessutom har vi hjälpt 
till med övriga evenemang som föreningen är 
med och organiserar (Kurrerundan, Esbo 
Strandmaraton och Esbo Kvällslopp). Inom 
terränglöpningen pågår en tillväxtboom för 
tillfället och vi kan ju erbjuda fina omgivningar för 
det ändamålet.  
Skidningen, som numera är en del av 
motionssektionen, har inte haft någon aktiv 

verksamhet under året.  
Regelbunden motion är viktigt för både den 
fysiska och psykiska hälsan och därför hoppas vi 
att en större skara föreningsmedlemmar kunde 
tänka sig att komma aktivare med i vår trevliga 
gemenskap. Vi är öppna för nya verksamhets-
former och vi behöver också nya krafter med och 
driva existerande verksamheter. Det finns också 
motionsinriktad verksamhet bland våra andra 
sektioner som t.ex. friidrotten. 
 
 
Håkan Blomberg, motionssektionens ordförande 

6 
 



Volleybollsektionen / Lentopallojaosto 

Seuratoiminta 
Naiset pelasivat 3-sarjassa kaudella 2016−2017. 
Ylempi jakosarjapaikka jäi saavuttamatta, mutta 
alemmassa jatkosarjassa sijoituttiin 
ensimmäisiksi.  Myös kaudella 2017−2018 naiset 
pelaavat 3-sarjatasolla.  
 
Naiset osallistuivat Keimolan Kaiun 
loppiaisturnaukseen ja Espoolahden Iskun 
syysturnaukseen. 
 
Harjoitusvuoroja naisten joukkueella oli kaksi, 
Juvanpuiston koululla tiistaina ja Kalajärven 
koululla sunnuntaina. Sunnuntain vuorolla 
pelattiin myös kotipelit. Kauden 2016−2017 
keväällä ja 2017−2018 syksyllä joukkueen 
valmentajana toimi Kirsi Liitsola. Ensin mainitulla 
kaudella yhdyshenkilöinä oli Anna Pakarinen ja 
jälkimmäisellä Taija Hautala.  
 
Naisilla oli keväällä viikonloppuleiri Vierumäen 
urheiluopistossa. 
 
Miehillä ei ollut sarjatason joukkuetta kausilla 
2015−2016 ja 2016−2017.  Aktiivista lentopallo-
harjoittelua oli keskiviikkoisin Kannusillanmäen 
urheiluhallissa. Miehet osallistuivat Keimolan 
Kaiun loppiaisturnaukseen. 

Sisävuoroja ei ollut kesäkautena.  Joukkueet 
harjoittelivat pelaamalla biitsiä ulkona.  

Molemmat joukkueet käyttävät Nimenhuutoa 
(https://esboiflentisnaiset.nimenhuuto.com/, 
https://esboifm4.nimenhuuto.com/), missä 
ilmoitetaan joukkueiden harjoitukset, pelit ja 
muut tapahtumat. Joukkueiden yhteystiedot 
löytyvät Esbo IF:n kotisivuilta 
www.esboif.fi/lentopallo.  
 
Hankinnat 
Vuonna 2017 hankittiin joukkueelle 3 lentopalloa, 
verkko ja verkkoripustimen. Lisäksi joukkue 
hankki omakustanteisesti uudet verryttelyasut.  
 
Varainhankinta 
Lentopallojaosto hankki itsenäisesti varoja 
Viikkari Biitsikiertueen 
 (http://www.vikinglinecup.net/) Oittaan osa-
turnauksella 11.6.2017. Turnaustuotto oli noin 
1000 €. 
 
Lisäksi lentopallojaoksen jäsenet osallistuivat 
aktiivisesti seuran yhteisiin varainhankinta-
tapahtumiin: Kauklahden kentän valvonta, 
Solvallamarssi ja Rantamaraton. 
 
Johtokunta 
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden 
2017 aikana kaksi kertaa. Lisäksi johtokunta piti 
yhteyttä sähköpostitse.  

Föreningens ekonomi 

Ekonomin är stabil inom Esbo IF och vår strävan 
att hålla verksamhetsavgifterna på skälig nivå har 
uppfyllts. Aktiviteten med olika arrangemang 
bringar ett viktigt tillskott i kassan, via dessa 
medel kan vi upprätthålla såväl tränings- som 
tävlingsverksamhet bland våra aktiva idrottare. 
Verksamhetens resultat visar ett litet minus, trots 
det anser vi att vi har kunnat hålla ekonomin i 

god balans. Föreningen har tre anställda, varav 
verksamhetsledarens tjänst blev lediganslagen 
vid årsskiftet. Under kommande år planerar vi att 
åter ha en trio med anställda, för att sköta det 
operativa arbetet i verksamheten. Vi vill rikta ett 
stort tack till Aktiastiftelsen, som har stött vår 
verksamhet ekonomiskt och vi ser framåt mot ett 
fortsatt samarbete. 
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