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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Plan: 

Verksamheten inom den åboländska samarbetsgruppen består av utlåtanden, 

informationsspridning, tips och upplägg för föreningarnas verksamhet i området. Gruppen 

möts minst två gånger per år, före förbundets vår- och höstmöte. Man sporrar föreningarna i 

deras verksamhet och lyfter fram frågor som motion, IT, kommunal medverkan mm. Vid behov 

ordnas träffar och utbildning för äldreråden.  

 

Äldrerådsseminarium i Karis 3.11 

Förbundet ordnade ett seminarium för äldreråden i Åboland och Nyland. Det hölls 3.11 med 9 

deltagare från Åboland. På programmet stod följande: Öppningstal (Ole Norrback), 

Kommuninvånarnas deltagande och påverkningsmöjligheter (Forskningschef Marianne 

Pekola-Sjöblom, Finlands Kommunförbund), De äldres och äldrerådens roll i beslutsfattandet 

(Stadsdirektör Tom Simola, Raseborg), Erfarenheter från städerna/kommunerna (Gun 

Forsman, Äldrerådet i Närpes, Alf Skogster, Äldrerådet i Grankulla), Äldrerådens roll i 

kommunerna (Grupparbeten och diskussioner).  

 

Plan:  

Arbetet med att öka kunskaper i kommunikationsteknologi bland seniorer fortsätter. Man skall 

arbeta i ett nära samarbete med SPFs projektkoordinator i frågan samt lyfta fram frågan i 

medier mm.   

 

IT kurser har ordnats gemensamt för föreningarna samt för enskilda föreningar. IT3 med Pasi 

Holmberg höll följande kurser:  18.2 Power Point presentationer,  Åbo (7 delt) / 24.2 Power 

Point presentationer, Pargas (10 delt)/ 3.3 Filhantering, Kimito (6 delt) / 10.3 Workshop med 

olika operativsystem,  Åbo (8 delt) / 17.3 Kalkylblad,  Åbo (4 delt). Alla kurser har varit öppna 

för alla föreningar.  

Robert Riska har hållit kurser enligt följande: 28.4 Handledarträff i Kimito (6 delt) /  

21.9 Introduktion till föreningens hemsidor, Västanfjärd (5 delt) / 28.9 Grundkurs för 

webbansvariga, Västanfjärd (8 delt) / 29.9 IT-handledarkurs om banktjänster, Kimito (6 delt). 

Seniorsurfdagen 6.10, som arrangerades under Äldreveckan uppmärksammades av en del av 

medlemsföreningarna.  

 

Inkludera Flera träffarna fokuserar på äldres digitala delaktighet. Nätverksträffen som 

planerades till 26.5 på Åbo Arbis blev inhiberad p.g.a. för få anmälda. Träffens målgrupp var 

bibliotek, kommuner, äldreomsorgen, pensionärsföreningar, massmedia, it-handledare, IT-

lärare, arbetar- och medborgarinstitut, äldreråd, föreningar, forskare och alla andra 

intresserade. Nytt försök görs 2016. 

 



Plan: 

Om intresse finns bland föreningarna ordnas samlingar i regionen. Teman kunde vara motion 

(dans), äldrerådens verksamhet, konsumtionsfrågor, trafik, resor mm. 

 

Kommunikation och samarbete 5.3. i Pargas 

För att lyfta fram betydelsen av kommunikation och samarbete i alla former ordnade SPF en 

utvecklingsdag för pensionärsföreningarna i Åboland. Dagen med 19 deltagare hölls på 

Folkhälsanhuset i Pargas.  

Den röda tråden genom dagen var hur vi kommunicerar och informerar om vår verksamhet. 

Marknadsföringskonsult Patrik Edman från POP Communications föreläste om strategisk och 

praktiskt kommunikation. Det blev också diskussion om medlemsvärvning i Åboland och vilka 

utmaningar det ger.  

Ombudsman Jan Holmberg berättade hur det går till i praktiken att få adresser till potentiella 

nya medlemmar. På eftermiddagen satte psykodramatikern Tove Hagström deltagarna i 

rörelse och det blev praktiska övningar. Hur fungerar en grupp, vilka roller har vi vanligen?  

 

Lillajulskryssning 23-24.11 med ms Baltic Princess 

Programmet hade byggts ut med en betoning på Åboland och två filmer visades med 

anknytning till det. ”Fiske med Gunnar” samt  ”En dagandes sanning” som Bengt Backman  

presenterade samtidigt som han berättade om Skärgårdsstiftelsen.  Carl-Johan Storm talade 

om ICE och Skärgårdshjälpen. Pentti Friberg berättade om Be Well applikationen. Gun Svenlin 

och Regina Forsstén från Seniordansförbundet ledde en dansverkstad. Till 

förmiddagsprogrammet hörde också IT Drop In. På lillajulsfest uppträdde Rabbe von 

Weymarn, Anton Nervander och Skojarbröderna. Pentti Friberg var konferencier. 

Föreningarnas reseledare koordinerade transporterna från och till Åbo samt skötte 

marknadsföringen och inkasseringen av deltagaravgifterna. 

 

Plan: 

Föreningarna träffas till en samling, sk. ordförandeträff under året med ambulerande 

värdförening. Även reseledarna samlas till en årlig träff. 

 

Den åboländska samarbetsgruppen har haft två möten: 31.3 och 24.9.2015. Andra möten för 

ordförande har inte varit aktuella. 

Reseledarträff ordnades i Åbo 6.5 med Henrik Svarfvar och Veronica Biaudet från SPF. I 

träffen deltog 8 reseledare. På träffen redogjorde Carin Åminne för den åboländska Lillajuls-

kryssningens utveckling där deltagarantalet har varit sjunkande. Carin Åminne har fått offerter 

från båda rederierna. Beslöts att gå in för Tallink Silja och börja marknadsföra det till 

medlemmarna. Beslöts att ombudsman Mona Lehtonen koordinerar resan och programmet. 

 

Plan:  

En gemensam sommarfest anordnas för regionens föreningsmedlemmar.  

 



Sommarfesten ordnades inte 2015.  

Kulturkarnevalen ordnades 5-8 november på Kimitoön. Föreningarna på ön deltog.  

 

Plan:  

Uttagningar i olika tävlingar arrangeras på regional nivå, t.ex. för förbundets 

frågesportstävling.  

 
SPFs frågesportuttagning hölls torsdagen den 16 april på Skärgårdsbadet i Kasnäs. Domare 
var Kurt Stoor. Lagen som deltog var: Dragsfjärds Pensionärer, Kimito Pensionärsförening, 
Korpo Pensionärsförening, Pensionärsklubben Festingarna i Nagu, Pargas Svenska Pensionärer 
och Västanfjärds Pensionärsförening.  Vinnarlaget Pargas bestod av pensionärerna Björn 
Eriksson, Harry Grönfors och Regina Lehtola. Finalen ordnades i samband med 
Seniorkryssningen 26–28.10.  
 
Plan: 
Inom verksamhetsområdet planerar man inte en formell struktur för samarbetet. Den 
viktigaste verksamheten är den som sker i föreningarna. Samarbetsgruppen stöder 
föreningarna utmärkt så som den nu fungerar.   
 

Under året diskuterades inte strukturerna i samarbetet mellan pensionärsföreningarna.  

Förbundets stadgar nämner regionerna: ”Regional verksamhet 8 §: Förbundets medlems-

föreningar samverkar på regional nivå. De regionala organens stadgar fastställs av 

förbundsstyrelsen. Regionorganisationerna kan inregistreras och blir därmed understödjande 

medlemmar i förbundet”. 
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