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SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 
REGION MELLANNYLAND 

 
Verksamhetsberättelse 2017 

 
 
1.  Medlemmar 
SPF Mellannyland består av föreningarna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. 
De elva föreningarna i Helsingfors representeras av Samrådet i SPF Helsingfors rf, i 
Mellannyland. 
Esbo svenska pensionärer består av nio lokala klubbar och i Grankulla och Vanda 
finns en pensionärsförening i respektive stad. Medlemsantalet i regionen per 
31.12.2017 är 3 274.  Medlemsantalet har ökat med 19 personer under året. Antalet 
nya medlemmar som skrevs in var 228  och antal medlemmar som avgått eller avlidit 
209.  

 
2.  Styrelsen 
Styrelsen har bestått av åtta medlemmar; två representanter från varje förening. 
Enligt beslut bör en av medlemmarna sitta i kommunens äldreråd. 
Styrelseordförande har varit Magnus Diesen från Grankulla svenska pensionärer. 
Övriga medlemmar är Brita Pawli och Gustav Båsk (Esbo svenska pensionärer), 
Marianne Lindberg och Lena Lindberg (Samrådet i SPF Helsingfors), Peter 
Forsström (Grankulla svenska pensionärer) samt Gunnar Weckström och Torolf 
Olsson (Vanda svenska pensionärer). 
Regionens representanter i förbundsstyrelsen har varit Gunnar Weckström och Eili 
Ervelä-Myren. Regionens ombudsman har varit Veronica Biaudet som också 
fungerat som styrelsens sekreterare. 

Om syftet för Mellannyland beslöt styrelsen 20.1.2016 följande: 
- Styrelsen arbetar medvetet för intern information och utbyter erfarenheter om  
   aktuella för pensionärer viktiga frågor. Styrelsen kommer att speciellt fästa sig vid 
   och följa upp äldrerådsverksamheten. 
- Medlemmarna väntas föra aktuell information från styrelsen vidare till respektive 
  föreningars medlemmar. 
- Styrelsen ordnar vid behov kurser och seminarier inom regionen 

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. De viktigaste frågorna som 
styrelsen behandlat under året har varit seminariet Se och hör som senior!, God Tids 
innehåll samt utvecklande av samarbetet inom Nyland. 
 

 
3.  Aktiviteter 
En inspirationsdag ordnades 9.10 på G18 i Helsingfors för föreningarna i 
Mellannyland med 29 deltagare. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi berättade om 
nuläget med social- och hälsovårdsreformen,  Stefan Andersson från Svenska 
folkskolans vänner föreläste om bl.a. bokslut och verksamhetsgranskning, Arno 
Wirzenius från Kotka och Hans-Eric Christiansson från Sibbo redogjorde för De stora 
besluten på ålderns höst. 
 
 



2 

 

Förbundets frågesportuttagningen i Mellannyland  hölls 15.2 på AV i Helsingfors. Sju 
lag deltog i uttagningen: Grankulla, Vanda och Esbo med ett lag var och Helsingfors 
med fyra lag. Arkadia Pensionärer segrade, tvåa blev Hbl:s Seniorer och trea 
Gäddvik-Mattby pensionärsklubb. Finalen hölls ombord på förbundets vårmöte i Vasa 
25.4 där Arkadia pensionärers lag korades till segrade. 
 
Ett seminarium Klara dig som senior! ordades 19.1.2017 i Folkhälsan huset i 
Hagalund då seminariet i november 2016 blev fullsatt. Seminariet lockade ca 70 
deltagare.  
 
Ett seminarium Se och hör som senior! ordnades 13.11 i Folkhälsan-huset i 
Hagalund. I seminariet deltog ca 70 personer. 
 
 
4.  Kurser  
Träff för IT-handledare 19.5 på kansliet i Helsingfors med Windows 10 och Facebook 
med 6 deltagare. Kursledare var Robert Riska.  
 
Skriva på webben 27.10 på kansliet i Helsingfors med 6 deltagare. Kursledare var 
Markus West. 
 
Medlemsregisterverkstad för Esboklubbarna  24.1 på kansliet i Helsingfors med 18 
deltagare.  
Medlemsregisterverkstad 21.3 på kansliet i Helsingfors för föreningar i Helsingfors, 
Vanda och Grankulla med 9 deltagare 
Kursledare Åsa Danielsson. 
 

5.  Övrigt 
Styrelsen för SPF Mellannyland har sänt en skrivelse till God Tid om 
utvecklingsförslag för tidningen. 
 
Ett diskussionstillfälle ordnades för föreningarna i Nyland (Mellannyland, Östnyland 
och Västnyland) 18.8 på G18. Från Mellannyland deltog Magnus Diesen, Gustav 
Båsk, Marianne Lindberg, Torolf Olsson och Brita Pawli. 
 
 
Helsingfors 26.1.2018 
 
Styrelsen  
 


