
 

Samrådet i SPF Helsingfors r.f. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 

Samrådet har som syfte att upprätthålla kontakten mellan Svenska pensionärsförbundets 

föreningar i Helsingfors, att förmedla förbundets ställningstaganden i äldrepolitiska och andra 

intressefrågor, att utifrån förbundets ställningstaganden uttala sig om lokala 

kommunalpolitiska frågor samt att samarbeta med den svenskspråkiga ledamoten i 

Helsingfors äldreråd. Genom att engagera seniorer och anordna olika evenemang eftersträvar 

Samrådet att motarbeta ensamhet och utanförskap. Evenemangen är ett viktigt inslag i stadens 

kultur- och motionsutbud för seniorer.  

Pensionärsföreningarna inom Samrådet hade 31.12.2020 totalt 1 358 medlemmar.  

 

Samrådets styrelse har under året haft följande sammansättning:  

Marianne Lindberg, ordförande  

Medlemmar    Personlig ersättare  

Erik Wallin, vice ordförande  Maj-Britt Paro, informatör  

Lena Lindberg, äldrerådet   Majlis Kvist  

Ulf Wahlström, webbansvarig  Carita Kontkanen  

Helena Lindström, sekreterare  Anneli Schönberg, reseansvarig 

 

Dan Lindroos har verkat som kassör och bokförare utanför styrelsen.  

Styrelsen har biträtts av förbundets verksamhetskoordinator Inger Holmberg. 

Kaj Kiljander har varit verksamhetsgranskare med Kurt Grönholm som ersättare. 

  

Styrelsen har under året haft sex möten. Årsmötet hölls 25.2, i mötet deltog nitton 

representanter för nio föreningar.  

 

 

Aktiviteter 

 

Den 16 mars 2020 konstaterade regeringen i samverkan med republikens president att 

undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Som en anvisning 

förpliktades personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är 

möjligt (förhållanden som motsvarar karantän) och offentliga sammankomster begränsades 

till tio personer. För Samrådet innebar detta ett närapå totalt stopp för aktiviteter, ett stopp 

som pågick till årets slut.  

 

Seniorträffar hann Samrådet ordna två stycken. Den första träffen hölls den 8 januari i 

Folkhälsanhuset. Där nickade den hundrahövdade publiken igenkännande till de minnen från 

televisionens barndom och senare som Carl och Anna-Lisa Mesterton berättade om.  Den 



andra träffen, den 4 februari, innebar att Samrådet äntligen efter en lång frånvaro fick 

återvända till sitt ”stamlokus” Café Esplanad där teaterchef Joachim Tibblin stod för 

underhållningen. Träffarna har varit ett stående inslag i Samrådets program ända sedan år 

2006.  

 

Samvaropromenaderna den andra och fjärde fredagen i månaden är den enda aktivitet som 

pågick utan avbrott fram till årets slut. Försiktiga vandrare vågade sig ut i mindre eller större 

skaror för samvaro med social distansering. Promenaderna arrangerades nu för åttonde året i 

rad.  

 

Samsim, dvs. simma tillsammans, på Allas Sea Pool inleddes hösten 2018. Men i likhet med 

andra aktiviteter inomhus blev det ett abrupt slut på denna populära aktivitet i mars.  

 

Danskvällar till levande musik på Arbetets Vänner (AV), Annegatan 26, har arrangerats i 

sjutton år. Under våren ordnades tre danser med Jonas Näslunds duo, Risto Tammilehtos 

femmannaband respektive Jussi Lindberg som orkestrar.  

  

Svensk festdag var en tradition som Samrådet inte ville ge avkall på. Festen firades den 4 

november på G18 med såväl levande som virtuell publik. Cirka 35 personer hade infunnit sig 

på ort och ställe medan strömningen av programmet följdes av 116 personer som loggat in via 

förbundets webbplats och 113 via Samrådets webbplats.  Bianca Morales gungande jazztoner 

avlöstes av Marika Tandefelts festföredrag om finlandssvenskan och för festens final stod 

humorgruppen KAJ med sin smilbandstöjande show.  

 

Kulturresor  

Resorna har koordinerats av Anneli Schönberg som också varit reseledare. Ett flertal 

kulturevenemang fanns inplanerade för året, men det enda som hann genomföras var resan till 

Tammerfors där operan Carmen stod på repertoaren den 29 februari.   

 

It-verkstäder  

Under början av året hölls två it-verkstäder i samarbete med SPF och Folkhälsans förbund i 

Folkhälsanhuset. Men från mars framåt var intresserade hänvisades till information på 

webben. 

 

  

Samarbete med andra aktörer  

 

Seniornätverket, där Samrådet samverkar med ett femtontal andra aktörer, fick lov att 

annullera en lång rad evenemang. Fyra för seniorer skräddarsydda program hann genomföras 

på olika håll i staden. 

 

 

 



Representation  

Samrådet är medlem i HEJ, Helsingin eläkeläisjärjestöt ry, och representerades där av Eili 

Ervelä-Myréen med Carita Kontkanen som ersättare.  

Lena Lindberg, Samrådets styrelsemedlem, är åren 2017–2021 svenskspråkig medlem i 

Helsingfors äldreråd. 

Som Samrådets representant i Seniornätverket sitter Helena Lindström.  

Eili Ervelä-Myréen var medlem i Svenska pensionärsförbundets styrelse med Marianne 

Lindberg som ersättare. Marianne Lindberg satt också med i förbundets valberedning. 

 

 

Uttalande om HRT:s biljettpriser 

Samrådets ordförande hörde till undertecknarna av en insändare i HBL den 31 oktober, där 

HRT-styrelsens beslut om rabatten på pensionärsbiljetter 2021 kritiserades skarpt. Rabatten 

gäller endast periodbiljetter, inte alla biljettyper, trots äldrerådets otaliga framstötar. 

 

 

Information  

Samrådet har en egen webbplats helsingfors.spfpension.fi som uppdateras regelbundet. 

Samrådet finns också på Facebook under namnet SPF Helsingfors.  

Samrådets evenemang annonseras i Hbl/Föreningar samt meddelas i Radio Vega.  

 

 

Ekonomi  

Coronakrisen drabbade inte bara aktiviteterna utan ledde även till en ekonomisk smäll för 

Samrådet. Tack vare tidigare besparingar och några understöd kunde t.ex. Svensk festdag 

ordnas. Bokslutet uppvisar ett underskott på 7 313,42 €. 

 

 

Styrelsen 

 

 

 


