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Hej!
Det är en längre tid sedan Nytt från Åboland senast har utkommit men nu har vi lite information till
alla åboländska pensionärsföreningar. Hoppas du mår bra i denna isolationstid! De som har digitala
kunskaper och en dator eller smarttelefon har det enklare men vi har många medlemmar som inte
har internet och livet blir direkt lite mer invecklat då. Tyvärr har många händelser blivit inhiberade
såsom alla förenings- och månadsmöten eller uppskjutna som vårmöten, frågesporter, resor osv.
Tyvärr blev också vår sommarresa till Hitis-Rosala uppskjuten. Troligtvis kommer detta
undantagstillstånd att förändra vårt samhälle för all framtid i hur man tänker om mänsklighet,
relationer, äldrevård, hälsa, konsumtion osv. osv..
Hoppas vår information når så många som möjligt. Nyhetsbrevet finns också här på webben:
https://aboland.spfpension.fi/arkiv/. Från förbundet har vår verksamhetsledare Berit Dahlin under
coronatiden skickat ut info varje vecka i form av Förbundsnytt. Hoppas du har fått dem. En del av
pensionärsföreningarnas styrelser får Förbundsnytt via sin ordförande. Förbundsnytt hittas också
här: https://www.spfpension.fi/sv/medlem/forbundsnytt/.

Boule / petanque
Förra veckan beslöt arrangörskommittén för det Åboländska boulemästerskapet att tävlingen skjuts
upp till september. I detta skede vet vi inte ännu om restriktionerna för resten av året. I värsta fall
fortsätter förbudet mot större samlingar. Då blir också vårt boulemästerskap uppskjutet till år 2021.
Det ger alla möjligheten att träna sina kast ännu under ett år! Passligt till detta kommer förbundets
Boulehandbok snart ut! Den skickas i första hand direkt till föreningens ordförande men man kan
också beställa den från förbundet senare i vår. Mer info senare.

Förbundets info under coronatiden
Svenska pensionärsförbundet uppdaterar sina webbsidor nästan varje dag och där hittar man tips på
aktiviteter. Bl.a. kommer det att ordnas en morsdagskonsert och länken hittas senare på förbundets
webbsida. Också motionstips hittas där: https://spfpension.fi/sv/motion/.
I God Tid som utkommer denna veckas fredag får vi också läsa Kitty Seppäläs motionstips. Också de
ska publiceras på webben. Fr.o.m. vecka 18 eller 19 kommer det ut ett Antikprogram med Morre &
Maria (Bernt Morelius och Maria Ekman-Kolari). Det kommer att sändas på förbundets webbsida.
Mer info i Förbundsnytt.

Digitala lektioner på webben och verktyget Zoom
Förbundets IT-personal Robert Riska och Andreas Höglund ordnar varje vecka föreläsningar på
internet i olika digitala verktyg. Man kan följa med i realtid eller se på det i efterskott:
https://spfpension.fi/sv/it/.

Lektionerna görs i programmet Zoom som är ett populärt verktyg för videokonferenser. En licens
kostar en del men förbundet erbjudet nu medlemsföreningarna en ettårig licens för Zoom. Med
verktyget kan man enkelt ordna t.ex. styrelsemöten. En lektion i hur man använder Zoom kommer
att ordnas torsdagen den 23.4. Kontakta IT-koordinator Robert Riska om du vill vara med! Här finns
mer info: https://www.spfpension.fi/sv/kalender/view-127359-86588.

Föreningens dokument i Desky
Verktyget Desky börjar vara bekant för de flesta. Där är t.ex. alla föreningars medlemsuppgifter
lagrade. Nu erbjuder förbundet också filhantering i Desky. Vill du veta mera om hur det fungerar kan
du delta i föreläsningen online onsdagen den 22.4 kl. 12.00 med Robert Riska. När du anmäler dig till
honom får du en kod där du direkt kommer in på föreläsningen. Man kan också titta på lektionen i
efterskott via förbundets webbplats. Mer info: https://www.spfpension.fi/sv/kalender/view-12735986457.

Vi återkommer med information när vi vet mer om vårens och sommarens rekommendationer.
Hoppas du hittar trevlig sysselsättning tills dess!
Hälsar Mona Lehtonen, ombudsman

