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I osäkra tider är föreningarnas verksamhet mycket viktigt 

Hej! Här kommer lite info från pensionärsförbundet i Åboland. Ju mer osäkerhet vi har i den 

omkringliggande världen desto viktigare är det för våra medlemmar att få träffa andra och delta i 

pensionärsföreningens verksamhet. Ni gör ett viktigt jobb! Nedan info om en del aktuella ärenden.  

Hälsningar från Mona Lehtonen, ombudsman 

 Åldras tryggt 10.3 
Hur ska man förbereda sig för den dag då man inte längre är kapabel att sköta sina egna 

angelägenheter? Om man inte har uttryckt sin vilja är det någon annan som gör besluten. Man kan 

förbereda sig och skriva vårdvilja, intressebevakningsfullmakt mm. 

Nästa veckas torsdag, 10 mars kl. 11.00 presenterar Arno Wirzenius på distans Kotkanejdens 

pensionärers webbsida med mycket material om att Åldras Tryggt. Det är också fritt fram att ställa 

frågor. Anmäl dig senast 8.3 till Mona Lehtonen, mona.lehtonen@spfpension.fi eller 040 3539905. 

Tillfället är gratis för deltagarna så sprid gärna informationen till medlemmarna i din förening. Man 

kan också samlas tillsammans för att delta. Välkommen!  

Här är Kotkanejdens webbsida: https://kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/  

(Du kanske läste om Arno Wirzenius i senaste God Tid (2/2022)? Han har gjort en JO-anmälan om 

Kantatjänsterna eftersom lagen om Kanta enligt honom är diskriminerande.)  

 Budkavle2022 
Förbundet planerar en Budkavle som ska gå från medlemmarna via föreningarna vidare ändå till 

beslutsfattarna i Helsingfors. När det förverkligas kommer vi att behöva alla åboländska föreningars 

insats. SPF Åboland har tillsatt en tremannagrupp för att planera de konkreta insatserna. Här kan du 

läsa mer om projektet: https://aboland.spfpension.fi/start/article-124570-81043-budkavle2022   

 Åboländsk sommarträff 
Den åboländska sommarträffen ordnas preliminärt 25 augusti i Nagu. Fjolårets träff hade långt över 

100 deltagare. Hoppas vi i augusti får träffas fritt, utan begränsningar! 

 Förbundets kurser  
Kom ihåg förbundets kurser som ordnas både online och fysiskt. Alla IT-kurser finns på förbundets 

Youtube-kanal. Det finns kurser för föreningsaktiva såsom Marknadsföring på sociala medier (17.3) 

och Presentation av olika typer av nyhetsbrev (7.4). Men det finns också kurser för alla medlemmar 

såsom Tryggt och säkert på  nätet (29.3) och Rensa och städa i molnen (12.4). Alla kurser hittar du i 

förbundets kalender: https://www.spfpension.fi/sv/kalender/ Där hittar du också info om förbundets 

Spänst i benen-kurser i Bjärnå och förbundets resor.  

 Frågesporten  
Frågesportsfinalen hölls 9 februari via Zoom och det var rekordmånga föreningar med i vår 

åboländska uttagning, hela 13 lag. Pensionärsföreningen i Iniö vann uttagningen med 33 poäng. 

Samma antal poäng fick Pensionärsklubben Festingarna i Nagu. Iniö avgjorde vinsten på en 

utslagsfråga. 

Här kan du läsa mer om tävlingen och bekanta dig med frågorna https://aboland.spfpension.fi/start/ 

Finalen hålls 27 april i Vasa.  

 SPFs vårmöte i Jakobstad 
Förbundets vårmöte hålls i Jakobstad 21.4 men det är också möjligt att delta på distans.  

 

En riktigt skön fortsättning på vintern!    önskar Mona Lehtonen, ombudsman, 040-3539905   
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