
Munksnejdens pensionärer rf                     Verksamhetsberättelse för år 2018 

Detta år var föreningens 40 verksamhetsår. Medlemsantalet var vid årets ingång 379. Under året har 31 nya 

medlemmar antagits och 36 avgått av vilka 9 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 374. 

Styrelsen     spec. uppgifter 

 ordförande  Eili Ervelä-Myréen utfärder, museer, 

viceordförande            Eva Stockmann värdinneskap 

 skattmästare               Jeanette Häkli   

 sekreterare  Christina Packalén         

medlem               Mariana Cedercreutz värdinneskap                

medlem  Gun Andersin-Valtonen 

medlem         Lena Boström                                       

medlem  Siv Lindholm  medlemssekreterare, teater 

 

Styrelsen sammanträdde 9 ggr under året. 

verksamhetsgranskare  Jürgen von Essen   

ersättare    Sven-Erik Krogius  

utanför styrelsen:  Kurt Grönholm bridge, promenader             

Ann-Mari Estlander qiqong  

IT-handledare  Christian Backman   

  Sven-Erik Krogius 

   Eili Ervelä-Myréen 

 informatör, webbansvarig Eili Ervelä-Myréen 

 

Stadgeenliga möten 

Föreningens årsmöte hölls den 8 februari i församlingssalen, Raumovägen 3. Som ordförande fungerade 

Marianne Lindberg och som sekreterare Christina Packalén.  

Medlemsinformation 

Inför terminsstarten på våren och hösten sänder föreningen ut sitt program, på våren även de 

förtroendevaldas kontaktuppgifter. Nästan 70 % av medlemmarna nås per e-post och får därigenom 

programnyheter, påminnelser och även viss information från utomstående aktörer.   Hbl:s spalt Föreningar 

och sammankomster används flitigt för aktuell information.  Årsmötet aviserades med e-post till 

medlemmarna och med brev till de medlemmar som inte har e-post. Årsmöteskallelsen med årsmötets 

dokument finns på föreningens hemsida, www.munksnejden.spfpension.fi . Hemsidan innehåller en 

programkalender, och man kan där anmäla sig till kommande begivenheter. Via hemsidan kan man även 

ansöka om medlemskap. 

Medlemsverksamhet 

Regelbundet återkommande program är promenaderna 2 ggr per vecka, samt qigong och bridge en gång i 

veckan. Därtill dataklubben två gånger i månaden.   

Regelbundna träffar under terminerna (ungefär som skolåret) 
Som tidigare ordnas träffar med program två gånger i månaden. Under året har vi tagit del av aktuella äm-

http://www.munksnejden.spfpension.fi/


nen såsom ”De stora besluten på ålderns höst, bl.a. intressebevakning och testamente”, minnessjukdomar, 
”Helene Schjerfbecks liv, konst och modeller”, ”Fruntimmers-föreningen, en föregångare inom socialvården 
i Helsingfors”, ”Kina på tio dagar”, ”Atlantseglingar med Suomen Joutsen på 1930-talet”, m.m. 
 

Teater, konserter, muséer etc. 

Under året har medlemmarna tillsammans besökt teater fyra gånger och operan en gång,  gått på konsert 

två gånger och gjort fyra museibesök. Vid museibesöken har föreningen bjudit på guidning eller gemensam 

föreläsning.  

Fem gånger har föreningsmedlemmar samlats för gemensam lunch på restaurang. I januari inbjöds de nya 

medlemmarna till välkomstlunch. 

Utfärder och resor 

Föreningen har gjort två utfärder under året, i maj till Esbo ”Nytt och gammalt” och i september till Fiskars 

och Svartå slott. I maj-juni gjorde föreningen en resa till  ”Livliga Riga, jägarnas Libau och Mannerheims 

okända herrgård”.  

Fester 

I oktober firades föreningens 40-års jubileum på Fiskartorpet. I anledning av jubiléet uppvaktades förening-

en av Svenska pensionärsförbundet och Samrådet i SPF Helsingfors. I maj inbjöds föreningens jubilarer till 

födelsedagsfest och i december firades julfest med gröt, julsånger och Lucia.  

IT-stöd 

Föreningen har dataklubbsverksamhet med möten två gånger i månaden.  

 

Svenska pensionärsförbundet och Samrådet i SPF Helsingfors 

Vid förbundets vår- och höstmöte har tre av föreningens styrelsemedlemmar deltagit, likaså vid Samrådets 

årsmöte.  Eili Ervelä-Myréen är medlem av förbundets styrelse. I Samrådets styrelse ingår två av vår 

förenings medlemmar. Siv Lindholm är sekreterare, Eili Ervelä-Myréen är vice-ordförande i styrelsen.  

Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral 

Siv Lindholm har representerat föreningen i servicecentralens konsumentråd. Föreningen har fått använda 

utrymmen i servicecentralen för bridge och qigong en gång i veckan och medlemsträff en gång i månaden. 

Den verksamhet som på dagtid pågår i centralen är öppen för alla. 

Helsingin Eläkejärjestöt/Helsingfors pensionärorganisationer ry (HEJ) 

Samrådet i SPF Helsingfors är medlem i organisationen. Eili Ervelä-Myréen är medlem av HEJs styrelse. 

 

Ekonomi 

Medlemsavgiften har under år 2018 varit 22 euro. Av avgiften har 11 euro gått till Svenska pensionärsför-

bundet. Under året har vi erhållit 2500  euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för 40-års jubileet och två 

bussresor. Helsingfors stad har bidragit med 800 euro för hyreskostnaderna i församlingshemmet. Före-

ningen gjorde i år en förlust på 2.959,44 euro. 

 

                       Styrelsen       

 

  



Program år 2018     Bilaga 1 

  

Teater, konserter, muséer, etc. 
6.1. Strausskonsert i Finlandiahuset 
21.1. Fallåker Teater: ÅTTAN 
24.1. Ateneum: Bröderna von Wright 
31.1. Guidad rundtur i Riksdagen 
21.2. Guidad rundtur i Riksdagen 
22.2. Allsång med Håkan Wikman 
7.4. ”Sommarboken” på Lilla Teatern 
17.9. Amos Rex första utställning ”teamLab” 
18.9. ”Chess” på Svenska Teatern 
24.10. Amos Rex första utställning ”teamLab” 
23.11. Ateneum ”Urbana möten”- finsk konst från 1900-talet 
26.11. Fantomen på Operan. Nationaloperan 
8.12. Hans och Greta på Svenska Teatern  
17.12. MMs julkonsert i Tempelplatsens kyrka 
 
Föreläsningar 
11.1. Maj-Britt Paro berättar om ”Tant Almas hemlighet – Fabergé konstnären Alma Pihl” 
25.1. Anna Lena Bengelsdorff berättar om ”Gustav John Ramstedt - världskänd forskare och upp-

skattad diplomat” 
8.2. Årsmöte – Eva Stockmann berättar om "Fruntimmersföreningen, en föregångare inom soci-

alvården i Helsingfors" 
8.3. Musikfrågesport med Boris Westerlund  
22.3. Jana Cedercreutz berättar om ”Kina på tio dagar” 
12.4 Anja-Bi Pulkkinen berättar om ”Officersfamilj på Örö” 
26.4 De stora besluten på ålderns höst, bl.a. intressebevakning, testamente. Juristen Gita Kling-

enberg-Perälä 
12.9. ”Underlätta din vardag.”  Ettonet berättar om praktiska och fiffiga hjälpmedel. 

 Någonting alla kan ha nytta av. 
27.9. Anja-Bi Pulkkinen: Atlantseglingar med Suomen Joutsen på 1930-talet 
11.10. Claes von Ungern-Sternberg: Bilens historia 
25.10. Sue Cedercreutz: Helene Schjerfbecks liv, konst och modeller  
15.11 Med.lic. Anna von Nandelstadh: Är glömska en sjukdom? 
29.11. Arkitekt Marina Fogdell: Den västra stadsdelens framtida planering, förändringar och stads-

planeringens tillstånd 
 

Luncher 
17.1 Lunch på restaurang Kosmos 
14.2. Blinilunch på restaurang Bellevue 
14.3. Lunch på restaurang Graniittilinna 
18.4. Lunch på restaurang Salve 
28.11. Jullunch på restaurang Ukko Munkki 
 
Utfärder. resor 
9.5. Guidad rundtur i Esbo ”Nytt och gammalt” 
30.5.-2.6.  Resa till Lettland ”Livliga Riga, jägarnas Libau och Mannerheims okända herrgård” 
6.9.  Utfärd till Fiskars och Svartå slott 
 
  



Fester 
17.5. Födelsedagsfest och säsongavslutning  
3.10. Föreningens 40-års jubileum, Fiskartorpet 
13.12. JULFEST 
 


