
VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f. MÖTESPROTOKOLL  NR 4 2021 
 
 
Tid  2.9.2021 kl 13.00 hybridmöte 
 
Deltagare på zoom  5 st 
Närvarande på Helsinggård 24 st 
 
1.  MÖTET ÖPPNADES av ordförande Per-Erik Aura som hälsade våra gäster, 
 nya  kyrkoherden Kristian Willis och trubaduren Sixten Granroth välkomna.  
 Kyrkoherden berättade om sig själv, sin bakgrund och vilka framtidsplaner han har 
 betr. Vanda svenska församling. Kyrkan måste utvecklas såsom allt annat i 
 samhället och församlingens medlemmar även aktivt delta i olika evenemang. 
 
 Sixten Granroth sjöng och spelade på gitarr för och tillsammans med oss. 
 
 Vi avnjöt kaffe med kaka och njöt av att träffas efter en längre paus. 
        
2.  STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KONSTATERADES 
 
3.  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH TVÅ RÖSTRÄKNARE 

Inga Soro och Bo Backman valdes till protokolljusterare och samtidigt rösträknare. 
 

4.  FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNDES 
 
5.  PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (3/2021). 
     Protokolljusterarna har fått protokollet och undertecknar det senare. 
     Protokollet kommer även att finnas på vår hemsida. 
 
6.  SPF 
 
a.  Förbundets höstmöte hålls 10.11. i Tammerfors och på distans. 
b.  Se i God Tid om ”Spänst i benen-kurser”, skrivarkurser mm. 
c.  SPFs frågesportsfinal ordnas digitalt på ZOOM onsdag 20.10.  kl. 13.00. Lagen 
  tävlar på sina hemorter. VSPs lag 1: Tom Serén, Ann-Marie Sjöberg och Per 
  Göran Eriksson önskas lycka till i finalen. Per-Erik bokar Helsinggård. 
 
7. MEDLEMS- OCH IT-ÄRENDEN 
 
a.  Föreningens nya medlemmar Carita Haga, Vesa Väänänen och Irmeli Nevalainen 
  önskades välkomna med i VSP. 
b.  Förbundets IT-handledare Andreas Höglund  kommer att vara på plats på 
 Helsinggård den 1 och 8 oktober då vi börjar med träffar för att lära oss och 
 varandra mera om IT. Alla intresserade välkomna med. 
 SPF ordnar även Zoom-it träffar under höstens lopp.  
c.  Förslag till ordförande och styrelsemedlemmar för nästa år mottages! 
 
8. TEATER / RESOR  OCH UTFÄRDER 
 
a. Söndag 5.9. kl. 15.00 allsång med Thomas Lundin och Calle Pettersson på Tabor i 
 Nurmijärvi. Pris 15 € inkl. biljett, kaffe och busstransport. Referensnummer 32175. 
 Anmälning till Kerstin tel. 050 3831844 senast 2.9. 



 
b.  Musikalen Once onsdag 6.10.2021 kl. 19.00 på Lilla Teatern.Pris 50 €. 
 Referensnumret är 32159. Busstransport. Anmälan till Per Göran Eriksson tel. 
 0400 457 449 före den 15.9.   
 
c. Nyländsk aftongala lördag 23.10. kl. 17.00 i Trio sportcenter i Dickursby. Pris 30 € 
 och referensnumret är 32162. Anmälan till Kerstin tel. 050 3831844. 
 
d. Styrelsen undersöker möjligheterna att se någon film på bio under hösten-vintern. 
 
9. PROMENADER OCH BOULE 
 
 Vi fortsätter våra torsdagspromenader och följande blir  9.9. kl. 13.00, då vi
 samlas vid Folkhälsan i Dickursby. 23.9. vandrar vi troligen i västra Vanda. Platsen 
 meddelas senare. I oktober promenerar vi 14.10. och 28.10. Om möjligt kommer 
 föreningen att bjuda på kaffe med dopp i samband med promenaderna. 
 
 Vi fortsätter också att spela Boule och frisbee i I Maskrosparken i Dickursby 
 följande måndagar: 6.9. 20.9. 4.10. och 18.10.  
     
10.DATUM  FÖR HÖSTENS månadsmöten 
  
 Pga coronaomständigheterna måste vi tyvärr igen skjuta upp födelsedagsfesten 
 tills vi tryggt kan samlas igen. 
 
 OBS!  Våra månadsmöten börjar redan kl. 13.00 och hålls på Helsinggård. 
 
 7.10.  Månadsmöte med kaffe och dopp samt lotteri. Arkeolog  Andreas Koivisto är 
          vår gäst. 
 4.11. Höst- och valmöte med sedvanligt kaffe och lotteri. 
 2.12  Månadsmöte med föredrag och sedvanligt kaffe och lotteri. 
 16.12. Julfest med trubadur Jonas Näslund på restaurant Lysti i Dickursby, 
            Kl. 14.30 – 16.30. 
 
11. ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
a. Anita Kyrklund tackar för födelsedagskortet. 
 
b. I promenaden längs Kervo å i Dickursby 19.5. deltog 19 medlemmar som fick njuta 
 av  kaffe med tilltugg efteråt. 
 
c. I teaterresan till Lurens med lunch efteråt 18.7. deltog 34 medlemmar. 
 
d. I Tusbyrundan 12.8. med besök i Sibelius´  Ainola och i Lotta-museet och lunch 
 efteråt  på restaurant Kerho deltog 28 personer. 
 
e. Trots regnigt väder promenerade 11 medlemmar den 26.8 från Backas till  
 Tomtbacka gård (Haltiala) och tillbaka.  
 
f. Vi har sedan maj spelat Boule varannan måndag kl. 13.00 i Maskrosparken, 
 Purpurbräcksvägen 18 i Dickursby och glädjande nog har deltagarantalet varit 6-
 13 personer. Nya intresserade är välkomna med. 



g. VSP deltog 15.6. i Förbundets nyländska boulemästerskap i Borgå med ett 3-
 mannalag och knep den sista platsen. 
 
12. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
a. Styrelsen utlyser en tävling bland våra medlemmar. Gör en logo eller ett ”märke”, 
 skriv en sång eller en dikt som vi kan ha som vår förenings logo eller 
 ”igenkänningsmärke”. Om du tycker att du inte kan rita, räcker det med goda ideer 
 som  kan vidareutvecklas. Vinnarna kommer att premieras. Förslagen vill vi ha in 
 senast inom september och de kan skickas eller ges till ordföranden (e-post: per-
 erik.aura@elisanet.fi eller adress: Emeleusgränden 4 B, 00750 Helsingfors). 
 
b. ViAnda-kören har börjat sina övningar onsdagar på Helsinggård; damer kl. 11.30 
 och herrar kl. 12.30. Nya medlemmar hjärtligt välkomna! 
 
c. Frågesporten om ”Finlands skogar” på senaste månadsmöte vanns med 8/10 
 poäng av Anita Linnamäki, Gunnel Niemi samt Tom och Benita Serén. 
 
d. Intresserade att delta i boule i ”Slaget om Nyland” i Kyrkslätt torsdagen 16.9. kl. 
 10-16.30 anmäl er till Per Göran tel. 0400 457 449 så fort som möjligt före 12.9. 
 
e. Nyland minneslots ordnar minnesträningsträffar 
 
ons 6.10. kl. 14-15.30 
ons 3.11. kl. 14-15.30 
ons 8.12. kl. 14-15.30 
 
i Myyrinki, Kopparbergsvägen 12  B, Köpcentret Isomyyri 3:e våningen. 
 
f. Svenska hörselförbundet ordnar två föreläsningar om tinnitus och om sömn 
 fredagen 1.10. kl. 16-18 på Zoom. Anmälningar sänds till siw.ostman@horsel.fi 
 senast 21.9. 
 
g. Onsdagarna 1.9. 15.9. ochg 29.9. ordnas en kostnadsfri diskussionsgrupp kl. 18-
 19.30 på Zoom om Tinnitus. 
 
13. NÄSTA  MÅNADSMÖTE 
 
 7.10.2021 KL. 13-15 på Helsinggård. 
 
  
14.MÖTET AVSLUTADES kl. 14.45. 
  
 
 Sedan hölls ännu det sedvanliga lotteriet och huvudvinsten gick denna gång till 
 Rolf Niemi. 
 
 
 
 
    Per-Erik  Aura, ordförande  Gunnel Niemi, sekreterare 
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   Justerat 
 
 
   Inga Soro    Bo Backman 


