Verksamhetsberättelse: Villa Vinden 2019
Villa Vinden: bakgrund
Stiftelsen Hemmets vind totalrenoverades med start i mars 2018. I september flyttade Sirkkala
förskolas elever in i den halva som ligger mot Hemgatan. I januari 2019 öppnade halvan mot
Observatoriegatan, framöver kallad Villa Vinden, sina dörrar för allmänheten.
Villa Vindens primära målgrupp är hemmaboende äldre, men alla åldrar är välkomna. Ryggraden i
vindens verksamhet är lunchcaféet, som håller öppet vardagar kl. 11-15 (lunch till kl. 14). Utöver
caféet ordnas Hemmets dagverksamhet på vinden tre dagar per vecka. Dagverksamheten arrangeras
i samarbete med Åbo svenska diakoniförening. Därtill finns utrymmen att hyra för kursverksamhet
och för privatpersoners, föreningars och företags möten och fester.

Lunchcaféet
Café Villa Vinden hade 2019 lunchöppet vardagar kl. 11-15, med lunchservering fram till kl. 14.
Lunchen som serveras i caféet tillreds i Hemmets eget kök av husets egna kockar och ligger på bra
råvaror som gärna är lokalt producerade och ekologiska. På vinden serveras två lunchalternativ: en
större lunch till priset 10,50 €, och en sopplunch till priset 7 €.
I beredningen av renoveringen av Villa Vinden låg målsättningen på 20 lunchgäster per dag. Under
året 2019 har målsättningen inte ännu uppnåtts, men antalet besökare har ökat stadigt under året: i
årets början låg antalet gäster i snitt under 10 personer, medan gästerna på den sista jullunchen vid
årets slut översteg 40, detta troligen till en del tack vare en artikel som ingick i Turun Sanomat i
oktober.
Café Villa Vinden bistår också med catering till fester som ordnas på Villa Vinden, men också utanför
huset. I det breda utbudet finns allt från cocktailtilltugg och smörgåstårtor till fem rätters
avsmakningsmeny. Caféet har ordnat med catering och festutrymme t.ex. för barnkalas,
studenthippa, doktorsmiddag, flera födelsedagskalas och flera minnesstunder. Dessutom har
utomstående anlitat Villa Vinden för två större seminarier med utrymme och catering för 30-50
gäster. Utrymmena och den lättanvända tekniken har fått beröm av besökarna.
Förutom de genom året löpande cateringuppdragen har caféet också ordnat specialdukningar för
allmänheten: Valborgsbuffé, morsdagsbuffé, julluncher (dagtid) och julbuffé (kvällstid). Av dessa kan i
synnerhet julluncherna lyftas fram som synnerligen välbesökta.

Dagverksamheten
Dagcentret inledde sin verksamhet på vinden onsdagen den 9.1.2019 och träffades därefter
regelbundet fram till årets slut, med paus för sommarsäsongen. Dagverksamheten på vinden har
ordnats tre dagar per vecka. I Tisdags-, onsdags- och torsdagsgrupperna har 6 personer deltagit,
totalt 18. I deltagaravgiften, som år 2019 var 13 euro, ingår ledsagad skjuts från bostaden till vinden
och tillbaka, frukost, lunch, eftermiddagskaffe och program. Dagverksamheten är uppskattad av
deltagarna och har rönt intresse också hos andra som tillhör målgruppen hemmaboende äldre, eller
som har anhöriga som kunde gagnas av verksamheten.

Övrig verksamhet
Januari-mars
Året 2019 inleddes på Villa Vinden med tre konserter med Kungsvägens musiker i januari 18—19.1.
Fredag 18.1 fick Hemmets pensionärer och volontärer njuta av konserten dagtid, medan oinbjudna
gäster fick ta del av musiken och cocktailbjudning på kvällen. Lördag 19.1 ordnade musikerna en
konsert för den allmänhet som köpt biljett. Totalt ca 150 personer deltog i de tre tillfällena.
Måndag 21.1 hölls öppet hus på Vinden och ett hundratal personer stiftade bekantskap med
utrymmena. Folkhälsans hemliga resa i januari där 12 personer deltog gick till Villa Vinden.
Åbo svenska arbetarinstitut har hyrt konferensutrymmet för sin motionsverksamhet under måndag
kvällar, då två yogakurser arrangeras. Yogagrupperna i vilka totalt ca 30 personer har deltagit har
ordnats från januari till början av december, med paus för sommarlov.
Hemmets återkommande brandövning hölls på vinden måndag 4.2, då Vinden undantagsvis var
stängd för besökare. I övningen deltog hemmets personal och några volontärer och såväl evakuering
som lokalisering och släckning av bränder övades.
Med anledning av De gamlas dag besöktes Vinden i mitten av februari av en handfull dansanta par,
som dansade i konsertsalen. Uppvisningen var uppskattad i synnerhet av de förskolebarn som hade
bänkat sig i publikraderna.
Under perioden januari-mars arrangerades 15 födelsedagsfester, möten eller andra fester i vilket
totalt ca 220 personer deltog.
April-juni
I april inföll påsken och dagcentret ordnade med anledning av detta en påskträff med gemensamt
program för alla tre grupperna. Under denna tid hade också dagverksamheten en praktikant som
hjälpte till med det praktiska.
Temat för VårKultur, de åboländska kommunernas gemensamma kultursatsning, var år 2019 mat.
Med anledning av detta ordnades två filmvisningar på Vinden i samarbete med Sydkustens
landskapsförbund och Finlandssvenskt filmcentrum: Råttatuille för förskolebarnen och filmen Final
Straw för allmänheten. På grund av det strålande vackra vädret på skärtorsdagen var dock
uppslutningen till den sistnämnda endast en handfull personer, medan ett trettiotal förskolebarn såg
filmen om den kulinariska råttan.
Under våren besöktes vinden också av Tobbes ukuleleorkester, som framförde glad musik för
förskolebarnen och för ett tiotal andra konsertbesökare. Orkestern besökte vinden i samband med
en annan spelning i staden och besöket bekostades och koordinerades av Åbo stad.
Under perioden april-juni sålde hade caféet två cateringtillställningar utanför Villa Vinden.
I april-juni ordnades 19 födelsedagsfester, möten eller andra fester på plats på Villa Vinden, och i
dessa deltog uppskattningsvis 380 personer deltog.
I juli hade caféet semesterstängt.
Augusti-oktober
Vinden öppnade för höstsäsongen den första augusti. Då besöktes vinden av Folkbus, som spelade
och sjöng för förskolan och några av Hemmets pensionärer. Besöket koordinerades av Åbo stads
fritidssektor.

I september började Asahi med Johan Lindberg, som arrangerades i konsertsalen en gång per vecka.
Hälsomotionen Asahi är en mjuk motionsform som lämpar sig för de flesta. Johan ledde
verksamheten på volontärbasis och ingen deltagaravgift uppbars av deltagarna, som var cirka 10
personer per gång. Asahiverksamheten fortsatte under hösten fram till 12.12.
Villa Vindens egen festival SeniorFest arrangerades 9-11.10 med bidrag från utomstående finansiärer
(Svenska kulturfonden, Åbo svenska diakoniförening). Under dagarna tre ordnades ett mångsidigt
program med författarframträdanden, musik, skrivarverkstad och diskussionstillfällen.
Samarbetspartners var Röda Korset, Åbo svenska församling, Åbolands litteraturförening och
studerande i kulturanalys vid Åbo Akademi. Under festivalen gjordes ca 300 publikbesök.
Under perioden augusti-oktober ordnades 16 födelsedagsfester, möten mm. i vilka 120 personer
deltog. Under samma period hade caféet en cateringtillställning utanför huset.
November-december
Under årets två sista månader ordnades tre julluncher dagtid, öppna för allmänheten (à 12 euro) och
två kvällsdukningar för förhandsdukade grupper. Lucia besökte caféet i slutet av december.
Under perioden arrangerades sextion möten, fester och möten i vilka totalt 390 personer deltog.
Därtill hade köket sex cateringuppdrag utanför huset.
Villa Vindens verksamhet var stängd under självständighetsdagen 6.12, och i samband med julen 24–
26.12.
Övrigt
Utöver ovanstående förhandsbokade tillställningar har Villa Vinden vuxit i popularitet som
samlingsplats för icke-officiella grupper. Exempel på dessa är Handalaget, pensionärsklubbens
handarebetsgrupp som samlas på vinden en gång i månaden. Andra grupper är Åbolands sjukhus
pensionärer, två olika grupper som också de har sina månadsträffar på vinden.
Vinden används också internt av Stiftelsen Hemmet i Åbo. Här arrangeras styrelsemöten och
förvaltningsrådets möten, men också utbildningsdagar (t.ex. läkemedelsskolning), utvecklingsdagar
och träffar för EU-projektet 55+.

