Munksnejdens pensionärer rf

Verksamhetsberättelse för år 2019

Detta år var föreningens 41 verksamhetsår. Medlemsantalet var vid årets ingång 374. Under året har 17 nya
medlemmar antagits och 36 avgått av vilka 9 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 356.
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Stadgeenliga möten
Föreningens årsmöte hölls den 28 februari i Munksnäs servicecentral, Bredviksvägen 30. Som ordförande
fungerade Birgitta Jansson-Koponen 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 ämnen såsom ” Brott mot seniorer”, ”Vårt avfall, ett problem eller en resurs - cirkulärekonomi och Por-

ten till nyproduktion”. Se bilaga 1.
Teater, konserter, muséer etc.
Under året har medlemmarna tillsammans besökt teater två gånger och operan en gång, gått på konsert två
gånger och gjort två museibesök. Vid museibesöken har föreningen bjudit på guidning eller gemensam
föreläsning. Därtill har vi besökt Dipoli och Väre i Otnäs samt Ode, båda med guidning.
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 Gullö Gård och Ekenäs och i september en resa till
Björneborg med övernattning.
Fester
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 vår förenings
ordförande Eili Ervelä-Myréen, som är vice-ordförande i styrelsen.
Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral
Gun Andersin-Valtonen har representerat föreningen i servicecentralens konsumentråd. Föreningen har fått
använda utrymmen i servicecentralen för bridge och qigong en gång i veckan, dataklubben två gånger i månaden 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 2019 varit 25 euro. Av avgiften har 14 euro gått till Svenska pensionärsförbundet. Under året har vi erhållit 1500 euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för två utfärder för våra medlemmar: en heldagsutfärd i maj till Gullö Gård och Ekenäs, den andra är en två dagars utfärd i september till Björneborg med omnejd. Helsingfors stad har bidragit med 900 euro för
hyreskostnaderna i församlingshemmet. Föreningen gjorde i år en förlust på 299,04 euro.
Styrelsen

Vi arrangerade följande aktiviteter under år 2019.
Teater, konserter, muséer, etc.
6.1. Strausskonsert i Finlandiahuset
6.2. Besök på Dipoli och Väre (Högskolan för konst, design och arkitektur) i Otnäs.
15.2. ”Pappan” med Asko Sarkola på Svenska Teatern
3.3. Fallåker Teater: ”Prima Donnor”
6.5. Besök i Alvar Aaltos hem och ateljé i Munksnäs
12.9. Teaterföreningen Svalans dikt- och musikprogram "Underbart är kort - en resa genom livet"
17.9. ”Aniara –Fragment ur tid och rum” i Almisalen på Nationaloperan.
25.9. Guidning i Ode, Helsingfors nya centrumbibliotek.
9.10. Guidning i Ode, Helsingfors nya centrumbibliotek.
20.11. Ateneum: ”Resorna ledde till mig själv”, Helene Schjerfbecks utställning med inledande
föreläsning.
15.12. MMs julkonsert i Tempelplatsens kyrka
Föreläsningar, mm
10.1. ”Vi sjunger julen ut” allsång med Håkan Wikman
31.1. Tony Kronqvist och Alexandra Ramsay berättar om ”Topelius anfäder. Vem var de och vad
betydde de för honom?”
14.2. Bengt Ahlfors berättar om sin bok ”Så länge jag minns”
28.2. ÅRSMÖTE. - Kaplan Monica Heikel-Nyberg reflekterar kring begreppet döden.
14.3. Musikfrågesport med Boris Westerlund
28.3. Inför riksdagsvalet. Eva Biaudet kommenterar.
11.4. Brott mot seniorer. Gustav Båsk talar utgående från ett par svenska polisfilmer om
bedrägeribrott mot äldre.
25.4. Rico Eklund berättar om boken ”Flickan skall uppleva historia”
26.9. Mariann Holmberg: Vårt avfall, ett problem eller en resurs - cirkulärekonomi och "Porten" till
nyproduktion.
17.10. Misan Starck berättar om sin bok ”Kastellanska i svart” – en berättelse från tsartiden.
31.10. Geronom Jenni Klippa från Helsingfors Stads HelppiSeniori, svenska klienthandledning informerar om ”Klienthandledning som gäller sjukvård och hemvård”.
4.11. Jutta Zilliacus kåserar.
28.11. Carina Wolff-Brandt berättar om sin nyaste bok "Piga, klockare, inhysing, lots" och har av alla
sina böcker med till försäljning, också barnböckerna.
Luncher och fester
17.1 Lunch på restaurang Mamma Rosa
20.2. Blinilunch på restaurang Bellevue
20.3. Lunch på restaurang På kroken
17.4. Tapas och vin på Bar Teos
18.9. Lunch på restaurang White Lady
23.10. Lunch på restaurang Messenius
4.12. Jullunch på restaurang Ukko Munkki

Utfärder, resor
16.5. 17.5. Utfärd till Gullö gård med blomdalen och Ekenäs
5-6.9. Resa till Björneborg och Ahlström Village i Norrmark , Ytterö, Räfsö, och Cedercreutz museum
i Harjavalta.
Fester
16.5.Födelsedagsfest och säsongavslutning
12.12. JULFEST

