
 

SPF Åboland   

Verksamhetsberättelse 2021                        godk. 3.3.2022 

Detta är ett sammandrag över den åboländska verksamheten inom Svenska pensionärsförbundet (SPF).  

1. Administration 

SPF Åboland är ett samarbetsorgan för de nio registrerade pensionärsföreningarna som är medlemmar i 
Svenska pensionärsförbundet  i följande kommuner: Kimitoön, Pargas och Åbo. Den 31.12.2021 hade dessa 
föreningar sammanlagt 1926 personmedlemmar (en ökning med 2 personer under ett år). SPF Åboland är 
en oregistrerad, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 
Styrelsen för SPF Åboland hade 5 ordinarie möten samt ett extra informationsmöte under året. På grund av   
regionens rekommendationer och begränsningar i fråga om coronaepidemin kunde endast ett av dessa 
möten genomföras fysiskt. Således var mötet 9.9 ett hybridmöte och hälften av deltagarna på distans.  
 
Möten har hållits digitalt genomförda på Zoom förutom hybridmötet 9.9 på Seniorpunkten i Pargas (f.d. 
Seniorum). Mötesdatum var 17.2, 27.5, 9.9, 3.11 och 13.12. Infomötet var den 6.10 och behandlade främst 
studieresan till Österbotten. Till mötet den 3.11 hade SPFs verksamhetsledare Berit Dahlin inbjudits för att 
redogöra för förbundets planer på en Budkavle våren 2022.  
Förutom dessa möten höll SPF Åbolands styrelse en träff på Zoom 13.4 angående planering av 
gemensamma föreläsningar på webben. 
 
Jan-Peter Kullberg (Åbo) var ordförande år 2021 och Mikael Reuter (Pargas) var vice ordförande. 
Ombudsmannen har varit sekreterare. Kallelse har skickats till styrelsen men också till de åboländska 
kommittémedlemmarna i SPF. 

Styrelsen för SPF Åboland 2021: 
Jan-Peter Kullberg (ordförande), Åbo Svenska Pensionärsklubb (ersättare: Carita Isaksson) 
Tryggve Röblom, Dragsfjärds Pensionärer (Olof Isberg) 
Liisa Wikfors, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär (Susanne Björkman)     
Christjan Brander, Pensionärsföreningen i Iniö (Rea Åkerfelt)                     
Yngve Lindqvist, Pensionärsklubben Festingarna i Nagu (Rune Franzén) 
Mikael Reuter, Pargas svenska pensionärer (Gunnel Jansson) 
Carl-Erik Wasén, Kimito Pensionärsförening (Rune Bergström)              
Gunnar Ölander, Västanfjärds Pensionärsförening (Tommy Bergström)                
Christer Johansson, Korpo Pensionärer (Trygve Österman)  

Resekommitté 
Åboland har en egen resekommitté som främst fungerar som en referensgrupp för reseledarna i 
föreningarna. Begränsningar och rekommendationer ledde till att reseverksamheten i föreningarna var 
minimal under året. Resekommittén har sammankommit till två möten på distans. Sammankallare är Calle 
Storm som är den åboländska representanten i förbundets resekommitté.  

Dessa personer har representerat Åboland i SPFs styrelse och kommittéer 2021:  

Förbundsstyrelsen:  Jan-Peter Kullberg 
Suppleant förbundsstyrelsen:  Kristina von Weissenberg 
Arbetsutskottet: Mikael Reuter 
Redaktionsrådet: Torbjörn Kevin 
IT-kommittén: Christjan Brander, Esa Mäkelä 
Resekommittén: Carl-Johan Storm 
Kommittén för intressebevakning och påverkan: Clara Kronqvist-Sundström, Märta Marjamäki 
Valberedningen: Carita Isaksson 



 
 

2. Information 

Nyhetsbrevet SPF Nytt från Åboland utkom 1 gång under året. Därtill uppdateras webbsidan regelbundet 
med aktuella artiklar och kalender. https://aboland.spfpension.fi/start/ 
Under året skapades en ny kanal för information, dvs. en offentlig sida på Facebook, @SPFÅboland. Sidan 
hade vid årsskiftet 45 följare. 

3. Verksamhet 

Studieresan till Österbotten blev uppskjuten 
SPF Österbotten besökte Åboland 2019 och en svarsvisit var planerad till våren 2020 men blev 
uppskjuten till 2021. Ett digert program hade utarbetats och förbundet hade beviljat 1000 euro för 
besöket. Under år 2021 fortsatte planeringen och man beslöt att ordna resan i januari 2022 ”om 
det är möjligt att genomföras på ett säkert sätt”. 

Författarbesök på distans 
Den 20.5 anordnades ett virtuellt författarbesök med Anna-Lena Laurén. Hon blev vald till Årets 
journalist 2021 och mottog det Stora journalistpriset i Finland 2021. Laurén kom på våren ut med 
boken Sammetsdiktaturen: motstånd och medlöpare i dagens Ryssland. 

Frågesport 
Den åboländska uttagningen i frågesport hade lockat med elva lag. Tävlingen hölls för första 
gången i förbundets historia på distans och alla regioner var uppkopplade samtidigt. De 44 lagen 
deltog via ett Zoom-möte som sändes direkt på Youtube. Jesper von Hertzen hade gjort upp 
frågorna och han var också domare.  
Vinnare blev Pensionärsföreningen i Iniö med Rea Åkerfelt, Gunnar Björklund och Leif Jensen med 
0,5 poängs marginal till tvåan. De gick vidare till förbundets final. Tvåa blev Åbo svenska 
pensionärsklubbs lag 1 med Jan-Peter Kullberg, Gun Herranen och Henning Grönroos. Tredje blev 
Pargas svenska pensionärers lag 3 med Stig Kavander, Margareta Blomqvist och Rainer Ålgars. 
 
Också finalen blev på distans men sköts upp till hösten. Den gick av stapeln 20 oktober enligt 
samma mönster som finalen året innan, dvs. på distans. Åboland representerades av 
Pensionärsföreningen i Iniö som placerade sig på en sjätte plats. 
 

Valdebatter 
Kommunalvalet 
SPF Åboland arrangerade tillsammans med Åbo svenska pensionärsklubbs projekt Gamla rävar, grå 
pantrar program inför det åstundande kommunalvalet våren 2021. Kommunalvalet flyttades p.g.a. 
smittosituationen till juni och man ordnade fem valdebatter på distans. 11.5 SFP: Kjell Wennström 
och Tomas Björkroth (16 deltagare), 12.5 Samlingspartiet: Ulla-Maija Vierimaa och Eeva Bergman 
(8 deltagare) samt Gröna: Mikaela Sundqvist och Egon Nordström (9 deltagare). 18.5 SDP: Camilla 
Kronqvist och Carita Henriksson (7 deltagare) och 20.5 Vänsterförbundet: Jaakko Lindfors och Nina  
Söderlund (9 deltagare).   
 
Ordförandevalet i SPF 
Förbundets långvariga ordförande Ole Norrback hade avsagt sig återval och till ordförandekampen 
hade två kandidater anmält sig; Ulla-Maj Wideroos och Filip Hamro-Drotz. SPF Åbolands styrelse 
fick höra båda kandidaterna på sitt möte 3.11.  En allmän debatt öppen för alla medlemmar 
ordnades av Mariehamns pensionärer på internet. 

https://aboland.spfpension.fi/start/


 

 
 

Sommarträff 
Sommarträffen ordnades 25.8 på Rosala-Hitislandet. Värdföreningen Dragsfjärds Pensionärer hade 
planerat ett givande och intressant program. Efter lunch i uf-huset Vikingaborg kunde deltagarna 
välja mellan följande besöksmål: Rosala Bagaren och Brygghus, Vikingacentret eller Hitis kyrka.  
Dagen avslutades med kaffe i Vikingaborg. Det blev ingen allsång p.g.a. rekommendationer från 
myndigheterna men deltagarna kunde njuta av vackra dragspelstoner i äkta skärgårdsstil. De ca 
120 deltagarna kom från alla medlemsföreningar i Åboland.  

 

Åboländskt boulemästerskap 

Den 6 september genomfördes det i  historien första åboländska pensionärsmästerskapet i Åbo. 
Tävlingen hölls i Kuppisparken och det var 16 lag från fyra olika föreningar som deltog. 
Värdföreningen Åbo Svenska Pensionärsklubb (ÅSP) hade ett café invid tävlingsplanen. Man hade 
engagerat en licenserad domare, Tapani Kalmi från Turun Petanqueseura som överdomare. 
I tävlingen spelades fyra omgångar enligt Monradsystemet. Tävlingen var jämn i toppen men 
Korpo lag 1 blev vinnare. I laget spelade Jan Jakobsson, Kjell Hagman och Torgils 
Bäckman. Västanfjärds Pensionärsförening deltog med åtta lag och föreningen vann både silver 
och brons i tävlingen. I silverlaget spelade Gunnar Ölander, Gun Kvarnström och Max Andersson 
och i bronslaget Tommy Bergström, Larry Sandberg och Margareta Sundblom. Övriga föreningar 
som deltog var Kimito Pensionärsförening och värdföreningen ÅSP.  

 

Åboländsk lillajulskryssning 

Det var tre år sedan senaste kryssning så förväntningarna var höga. År 2019 blev kryssningen 
inhiberad p.g.a. strejk och 2020 var det coronaviruset som ställde till det. Den åboländska 
lillajulskryssningen som ordnas gemensamt för föreningarna i Åboland gick av stapeln 23-24.11  på 
M/S Viking Grace. Runt 200 medlemmar från olika pensionärsföreningar deltog och fick njuta av 
programmet med bl.a. Thomas Lundin som konferencier. Föreningarnas reseledare med Carita 
Isaksson från Åbo Svenska Pensionärsklubb i spetsen höll i trådarna för sina respektive deltagare 
och det var ett mycket lyckat evenemang.   

 

 

 

4. Förbundets verksamhet i Åboland 
 

IT-träff Den 7 oktober ordnade förbundet en IT-träff i Pargas. Målgrupp var IT-handledarna men 
också föreningarnas styrelsemedlemmar. Förbundets IT-koordinator Robert Riska och IT stöd 
Andreas Höglund presenterade Windows 11 samt ledde en diskussion om it-verksamheten i 
föreningarna. Träffen hade 13 deltagare.  

Första hjälpen för reseledare 
Förbundet ordnade en tvådagarskurs i Första hjälpen för föreningarnas reseledare. Kursen hade 13 
deltagare och som kursledare fungerade Linda Pyy från Röda korset. Kursen pågick 30.9-1.10 i 
SFVs mötesrum i Åbo samt i Launokorpis buss. Det var 13 reseledare med på kursen. 

 



 

Skrivarkurs med Markus West 
Förbundets skrivarkurs med chefredaktör Markus West hölls den 19 oktober på hotell Kalkstrand i 
Pargas. Språkvetaren Mikael Reuter medverkade också. Kursen behandlade bl.a. enkla notiser, 
webbtexter, finlandismer och reseberättelser. Kursen hade 11 deltagare.  

Förbundets nationella verksamhet: 

Kurs i arkivering 
Förbundets kurs i arkivering hölls 15.9 på distans vilket möjliggjorde att också en del åbolänningar 
kunde delta.  

Seminarium för IT-handledare  
Förbundets seminarium för IT-handledare hölls i Tammerfors 17-18 november. Även många 
åbolänningar deltog.  

Spänst i benen 
Förbundets Spänst i benen kurser på Lehmiranta i Bjärnå har haft många åboländska deltagare.  

Övrigt program 
Under året har förbundet ordnat mycket program på distans vilket gagnat också åbolänningarna. 
Bl.a. har man ordnat IT-kurser på Zoom, konserter, danskvällar, önskekonsert, teaterkvällar, 
talkshower, motionsgymnastik mm.  

Alla dessa program finns att se på förbundets Youtube-kanal.  

Förbundets golfmästerskap  
SPFs första mästerskap i golf arrangerades 11.8 på Pickala golf. På första plats i personlig 
poängbogey under 80 år kom Bo-Erik Palmgrén, Pargas svenska pensionärer. 

Förbundets boulemästerskap 
SPFs mästerskap i boule arrangerades 18.8 i Jakobstad. Tretton lag deltog från Åboland. Följande 
orter var med: Västanfjärd, Korpo, Kimito och Åbo. Bäst placerade sig Västanfjärds lag 5 med 
Karola Strandell, Tommy Strandell och Erik Söderström som blev trettonde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

SPF Åbolands styrelse 3.3.2022   

1.3.2022 Mona Lehtonen  


