
SPF Nytt från Åboland               28.1.2020  
 

Vår i luften, eller? 

Hej! Här kommer lite info från pensionärsförbundet i Åboland. Alla styrelsemedlemmar i 

pensionärsföreningarna 2020 får detta infoblad. En och annan tidigare prenumerant får den också. 

Om du INTE vill ha SPF Nytt i fortsättningen meddela undertecknad så tar jag bort dig från 

adresslistan. Nedan info om en del viktiga ärenden. 

Goda lässtunder hälsar Mona Lehtonen, ombudsman 

Frågesporten 
Den åboländska uttagningen blir på Kåren i Åbo den 12.2.2020 kl. 13.00. Man kan med fördel äta 

lunch före på Kårens lunchrestaurang. Reglerna är liksom tidigare: tremannalag och båda könen ska 

vara representerade. Anmäl ert lag senast 31.1 till ombudsman Mona Lehtonen.  

Liksom tidigare kommer förbundets frågesportfinal att anordnas på Kåren i Åbo. Datum är 26.3.2020 

och medverkande är tre lag från Nyland, ett lag från Åboland, ett lag från Åland och tre lag från 

Österbotten. Jesper von Hertzen gör frågorna till uttagningarna och finalen. 

Kurs i skrivande 
Vem är det som rapporterar till God Tid i din förening? Och vem är det som uppdaterar information 

på föreningens webbplats? Hur ska man skriva för att väcka läsarens intresse? Hur rapporterar man 

om föreningens intressanta resa? Markus West kommer med några enkla skrivtips till alla som skriver 

i God Tid eller lokaltidningen. Kurs i skrivande hålls 1 april kl.  10.00- 15.30 på SFV, Tavastgatan 30 i 

Åbo. Målgrupp är alla som rapporterar i pressen eller skriver på webbsidan. Info och kursprogram: 

https://aboland.spfpension.fi/kalender/ 

Digistoff för webbredaktörer 
Svenska pensionärsförbundets IT-koordinator Robert Riska håller en kurs för dig som uppdaterar 

föreningens webbsida. Du är inte helt nybörjare utan har redan gjort flera uppdateringar. Temat för 

denna gång är att fortsätta sätta in material och repetera. Vi håller fokus på strukturen och bilder. 

Kursen är 25 mars kl. 10.00 på SFV, Tavastgatan 30 i Åbo.  Antalet deltagare är begränsat till 15 

personer. Anmäl dig till ombudsman Mona Lehtonen. Vill du experimentera och studera på egen 

hand före kursen så finns det bra material på förbundets webbsida: 

https://www.spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/article-133454-66235-instruktioner-for-

webbplatsen 

Rapportblanketterna 
Januari betyder ofta mycket jobb för sekreteraren i pensionärsföreningen för då gäller det att samla 

ihop all verksamhetsstatistik från föregående år till en sammanställning. Förbundet vill ha in 

statistiken senast 7.2 Här hittas blanketterna: 

https://spfpension.fi/sv/fortroendevald/blanketter/arsrapport/ 

Sommarträffen på Hitis och Rosala 
Ifjol hölls den populära sommarträffen i centrum av Pargas med ca 160 deltagare. Året innan gick 

färden till Houtskär. Denna sommar styr vi igen ut i den riktiga skärgården. Sommarträffen ordnas av 

Dragsfjärds pensionärer den 27.5.2020 i Hitis- Rosala. Varje förening tar emot anmälningar och 

ordnar med sin transport eller samarbetar. På programmet finns det bl.a. lunch och samling på 

Rosala Vikingaborg, besök på Laines ölbryggeri samt bageri,  Vikingacentret, Hitis kyrka med lokal 

guide mm. Det blir också kaffeservering. Dragsfjärds Pensionärer skickar ut info till föreningarna när 

tidtabellen är helt klar. 
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Blir din förening åboländsk boulemästare? 
Det ordnas åboländskt boulemästerskap den 8 juni kl 10.00  ̶  17.00 på boulebanorna i 

Kuppis. Mästerskapet spelas med 3 personers lag enligt Monrad-systemet i fyra omgångar. 

Det är Åbo svenska pensionärsklubb som står värd för tävlingarna. Föreningarna har rätt att 

skicka så många lag man vill.  

Det finns småskalig buffet med kaffe/te, läsk, smörgås, grillkorv. Egna fältstolar är bra att ha 
med.  Startavgiften 10€ per lag inbetalas senast 25.5.2020 på Åbo svenska 
pensionärsförenings konto FI9243090010207827. Skriv Petanque i meddelandefältet. 
Sista anmälningsdag är 15.5.2020. Anmäl till mona.lehtonen@spfpension.fi eller 
janpeterkullberg@gmail.com tel 040-707 4317.  
Mästerskapet erbjuder bra möjligheter att testa och träna tävlingsnerverna inför förbundets 
mästerskap som ordnas 18.8 i Jakobstad. 
 

Förbundets kurser i Desky  
Förbundets verksamhetssekreterare Åsa Andersson utbildar föreningarna i verktyget Desky. Kontakta 

henne så kommer hon ut till din förening. I Desky hittar du medlemsregistret och många andra 

funktioner. 

Förbundets handböcker i Android och Windows 10 
Kompendierna är skrivna för nybörjare men kan med fördel användas av alla som har t.ex. en 
androidtelefon och vill fräscha upp sina grundkunskaper. Kompendierna får laddas ner och användas 
fritt. Ladda ner dem här: https://www.spfpension.fi/sv/it/article-133294-61500-abc-kompendierna-
for-windows-10-och-android 
 

OBS! Seniorskeppets datum ändrat! 
För den som redan har prickat in Seniorskeppets datum i sin kalender: Observera att datumet har 

ändrat! Det nya datumet för den är 9-11.11.2020.  

SPF Åbolands styrelse 
Styrelsen för SPF Åboland består av pensionärsföreningarnas ordförande. Man har 2-3 möten per år 

och man bjuder också in förbundets förtroendevalda till sina möten. Sammansättningen hittar du 

här. https://aboland.spfpension.fi/styrelse/ 

Gamla rävar och gråa pantrar 
Åbo svenska pensionärsklubbs projekt för nyblivna pensionärer har ett digert och ambitiöst program 

publicerat på sin webbsida. Läs mer här: https://abo.spfpension.fi/gamla_ravar_gra_pantrar/ Kanske 

din förening vill ta modell av något?  

Studieresa till Österbotten 
SPF Åbolands styrelse planerar en visit till Österbotten den 27-28 mars. I slutet av september fick 

man besök av SPF Österbottens styrelse och nu vill man göra en svarsvisit för att få nya idéer. 

Spänst i benen 
Vill ni ha igång motionsverksamhet i föreningen eller behöver ni nya ledare? En grundkurs med Kitty 

Seppälä ordnas i slutet av maj på Lehmiranta. Kontakta Inger Holmberg på SPF för mer information.  

God Tid 
Det är möjligt att få God Tid som e-tidning. Du som läser e-tidningen behöver inte avstå från 

papperstidningen. Mer info här: https://www.spfpension.fi/sv/godtid/e_tidningen/ 

En riktigt skön fortsättning på vintern!     

önskar Mona Lehtonen, ombudsman, 040-3539905   
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