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Munksnejdens pensionärer rf                     Verksamhetsberättelse för år 2020 

 

Detta år var föreningens 42 verksamhetsår.  På grund av Coronapandemin blev år 2020 helt olika 

tidigare år. Vi var tvungna att avbryta vår planerade verksamhet under våren från och med den  6.3. 

Vi upptog verksamheten i september, men blev återigen tvungna att avbryta verksamheten den 

16.11. 

Medlemsantalet var vid årets ingång 358. Under året har 6 nya medlemmar antagits och 21 avgått 

av vilka 6 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 343. 

Styrelsen     spec. uppgifter 

 ordförande  Eili Ervelä-Myréen utfärder, museer, 

viceordförande            Eva Stockmann värdinneskap 

 skattmästare               Jeanette Häkli   

 medlem               Mariana Cedercreutz värdinneskap 

                 

medlem  Barbro Cedercreutz 

medlem         Sune Almqvist                                       

medlem  Siv Lindholm  medlemssekreterare, teater 

medlem  Gun Andersin-Valtonen avgick i maj 

 

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 

 

Styrelsen har sammanträtt  till 5 protokollförda möten under året. 

 

Stadgeenliga möten 

Föreningens årsmöte hölls den 5 mars i Munkshöjdens kyrkas församlingssal, Raumovägen 3 . Som 

ordförande fungerade Kurt Grönholm 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 
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Föreningar och sammankomster används flitigt för aktuell information.  Årsmötet aviserades med e-

post till medlemmarna den 26.2. och med annons i Hbl den 27.2. Årsmöteskallelsen med årsmötets 

dokument fanns 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.  Endast promenaderna kunde pågå hela 

året. Dataklubben, Qigong och bridge måste avbrytas i mars då Servicecentralen stängdes på grund 

av Coronapandemin. Dataklubben har fortsatt verksamheten på Munksnejdens dataklubbs 

Facebook sida. Nya medlemmar, som inskrivits under år 2019, uppmärksammades med en lunch på 

restaurang Munkki i januari.  

Regelbundna träffar under våren och hösten 
Som tidigare ordnas träffar med program två gånger i månaden. Under året har vi tagit del av äm-
nen såsom ”Vaccination, en bra reseförsäkring?” och ”Mitt Munksnäs”. Se bilaga 1.  
 

Teater, konserter, muséer etc. 

Under året har medlemmarna gjort ett museibesök till Magnus Enckell utställningen i Ateneum. Vid 

museibesöket bjöd föreningen på en utställningsintro. På grund av att teatrarna stänges kunde vi 

inte besöka teatrar.  

Utfärder och resor 

På grund av Coronapandemin har föreningen inte kunnat arrangera utfärder eller resor.  

Luncher 

Vi hade tre gemensamma luncher, en blinilunch på restaurang Lehtovaara och därtill lunch på 

restaurang Aleksanderplats och Mamma Rosa. 

Fester 

På grund av Coronapandemin har föreningen inte kunnat ordna den traditionella födelsedagsfesten 

eller julfesten.  

IT-stöd 

Föreningen hade dataklubbsverksamhet med möten två gånger i månaden i januari och februari. 

Därefter var det inte längre möjligt att träffas och handledningen skedde via Facebook sidan 

"Munksnejdens pensionärers dataklubb". 

 

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 var medlem av förbundets styrelse. 

http://www.munksnejden.spfpension.fi/
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Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral 

Gun Andersin-Valtonen har representerat föreningen i servicecentralens konsumentråd. Förening-

en har fått använda utrymmen i servicecentralen för bridge och qigong en gång i veckan, dataklub-

ben 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 var medlem av HEJs sty-

relse. 

 

Ekonomi 

Medlemsavgiften har under år 2020 varit 25 euro. Av avgiften har 14 euro gått till Svenska pension-

ärsförbundet. Under året har vi erhållit 1500  euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för två utfär-

der för våra medlemmar. På grund av Coronapandemin kunde inte dessa förverkligas och bidraget 

har överförts till år 2021. Helsingfors stad har bidragit med 900 euro för hyreskostnaderna i försam-

lingshemmet. Föreningen gjorde i år en vinst på 2217, 04 euro, som berodde på att en stor del av 

vårt program inte kunde genomföras på grund av Coronapandemin. 

 

 

 

                  Styrelsen     
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Vi arrangerade följande aktiviteter under år 2020.   Bilaga 1 

 

 

Program år 2020        
 
Detta år var exceptionellt på grund av Coronapandemin, som under två perioder var i en accelera-
tionsfas och gränsen till spridningsfasen var nära, kunde vi inte ha någon verksamhet under tiderna 
 6.3. till 9.9. och 16.11. till årets slut. 
 
Teater, konserter, muséer, etc. 
11.11.   Magnus Enckell utställningen i Ateneum.  

Föreläsningar, mm. 
16.1. Musikfrågesport ledd av Boris Westerlund 
30.1.  Med.lic. Rasmus Latvala ”Vaccination, en bra reseförsäkring?” 
13.2. Professor emerita Marika Tandefelt ”Finländsk svenska från 1860 till nutid”  
27.2 Riksdagsledamot Eva Biaudet kommenterade aktuella teman.  
5.3. ”Vid livets gräns – en föreställning om musikens kraft” med Anna Brummer och  

Helena Ryti.  
10.9. Nalle Valtiala berättade om ”Mitt Munksnäs” 
24.9.  Trädgårdsmästaren från ”Garden Rose” och tipsade om blommor för balkongen och 

hemmet under hösten och vintern. 
8.10.  Professor Henrik Meinander talade med rubriken "Samtidigt - tankar om Finlands 

historia". 
29.10. Sibylle Ehrnrooth ” På fel sida om gränsen, en familjs öde” 
12.11. Maria Romantschuk om ”En ny chans i livet” 

Luncher 
22.1. Lunch för nya medlemmar på restaurang Munkki 
5.2. Blinilunch på restaurang Lehtovaara 
11.3.  Lunch på restaurang Aleksanderplats 
21.10 Lunch på restaurang Mamma Rosa. 
 
Promenaderna fortsatte två gånger i veckan, måndagar och onsdagar, under hela året. 
 
Dataklubben hade dataklubbsverksamhet med möten två gånger i månaden under den tid av årets 
som vi kunde mötas. Därefter flyttade verksamheten till Facebooksidan "Munksnejdens pension-
ärers dataklubb". 
 
På grund av Coronapandemin kunde föreningen inte detta år arrangera utfärder, resor, fester 
eller teaterbesök.  
 


