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VERKSAMHETSÅRET 2021 ÄR VERKLIGEN UNIKT 

 

Verksamhetsåret 2021 är verkligen unikt, och vi får hoppas att det förblir så också. Alla ser vi 

fram emot att på nytt få träffas på vecko- eller månadsmöten, att få sjunga, dansa, göra kortare 

och längre resor eller bara umgås tillsammans som förr. Ensamheten, som en del upplevt som 

påtvingad, har skapat problem, som det tar tid att lösa. 

Tack vare vår personal har förbundet satsat på det som varit möjligt – och lyckats! 

Verksamheten över nätet har utökats mycket liksom aktiviteterna utomhus. Förbundet har 

också fått nya samarbetspartner som lokal-tv och lokalradio i olika regioner. Samarbetet med 

kulturarbetare har vuxit mycket, främst inom musiken. Utan stöd Från Svenska kulturfonden 

eller från eldsjälar som Thomas Enroth hade det inte heller lyckats. De nya verksamheterna 

och det nya samarbetet kommer säkert att fortgå. 

År 2020 sjönk medlemsantalet för första gången på långt över tio år, av förståeliga orsaker. 

Det blev bättre i fjol, men inte så bra som vi vill. Det finns ett uppdämt behov också bland nya 

att komma med. Det behovet skall vi möta med iver och med gamla och nya 

verksamhetsformer.  

Föreningarna skall ha ett stort erkännande för hur de anpassat sig till den verklighet 

begränsningarna ställt på dem. Den kreativa fantasin har kommit till användning. Den behövs 

också i fortsättningen. 

Arbetet för att bevaka pensionärernas intressen har naturligtvis inte tagit paus. De lägsta 

pensionerna är för låga, vård och omsorg på svenska kräver en ständig bevakning, och nya 

boendeformer för oss gamla måste utvecklas. Små steg tas varje år, men det här arbetet tar 

aldrig slut. Vi har många sakkunniga på nästan alla samhällslivets områden, men vi kan bli 

bättre på att ta vara på sakkunskapen. En arbetsgrupp med uppgift inom beskattningen och 

pensionerna kunde både informera våra medlemmar och göra förslag till möjliga förändringar. 

Under mina år kunde den breda sakkunskapen ha kommit till större användning. 

Pandemin har visat att krisberedskapen i vårt land delvis är usel. Bristen på samarbete mellan 

de olika myndigheterna är det största problemet. Revirtänkandet inom den offentliga sektorn 

hindrar ibland användningen av förståndet. Omtanken om den egna institutionen, ibland 

tyvärr också om den egna positionen, är ibland större än omtanken om dem institutionen finns 

till för.  

Mera samarbete inom förbundet skulle vara till nytta för medlemmarna. 

Mina tretton år i förbundet har bjudit på mycket; livsglädje, bekymmer, sorg, nya vänner, 

glada stunder, allt sådant som hör ett gott liv till. Tack till alla för de rika åren! 

 

 

Ole Norrback 

Förbundsordförande  
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1. ALLMÄN INFORMATION  

Förbundet hade 77 medlemsföreningar den 31.12.2021. 

Föreningarna hade 31.12.2021 totalt 19 771 betalande medlemmar enligt region: 

SPF Mellannyland             15 föreningar                           3059  medlemmar  

SPF Östnyland                   11 föreningar                           2390  medlemmar  

SPF Västnyland                 12 föreningar                           2688  medlemmar  

SPF Åboland                       9  föreningar                           1926  medlemmar  

Åland                                   2  föreningar                            339   medlemmar  

SPF Österbotten                26  föreningar                           9150  medlemmar  

Övriga Finland                    2  föreningar                             219  medlemmar  

 

Förbundet hade 39 understödjande medlemmar och 3 understödjande föreningar. 

 

Statistik över föreningarnas verksamhet 

 
Verksamhetens art                                 Antal                                  Deltagare 

Föreningsträffar                                         322                                    14 823 

Föreläsningar                                             135                                      7 348               

Motionsevenemang                                 2 985                                    40 436             

IT-kurs                                                       235                                      1 871 

IT-handledning                                          538                                         764 

IT-föreläsningar                                         118                                      5 996               

Teaterbesök                                                 87                                      2 956 

Körsångstillfällen                                      200                                      4 456               

Fester                                                           78                                      5 302 

Resor                                                            92                                     2 788 

Andra möten                                              817                                     9 436               

Kurser                                                          49                                        360 

Klubbverksamhet                                    1 073                                   11 719 

Sommarverksamhet                                   229                                      2 913               

Övrig verksamhet                                      466                                    25 274 

 

Antal föreningar som uppgett statistik är 77.                                          
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Statistik över förbundets digitala verksamhet på webbplatsen, Youtube  

och Facebook 

 

Verksamhet                   Visningar 

             2021           2020   

Musikaliska evenemang                            102 743           61 054 

Motionsevenemang                              10 626             2 758    

Line dance          73 647             2 246 

Teatercaféer                                 1 575 

Föreläsningar              713                798 

Frågesportsuttagningar- och finalen             654      

Frågesportsfinalen               225 

Deltagare och visningar i it-verksamheten     49 947 

Besökare på webbplatsen       136 844      128 615 

Räckvidd på Facebook         38 203        34 184 

Räckvidd på Instagram            1 008 

Tittare på Youtube       217 200        18 300 

 

 

 

2. VERKSAMHET    

2.1 Medlemsrekrytering  

Föreningarnas medlemsrekryteringstävling 

I årets medlemsrekryteringstävling vann Närpes Pensionärsförening med 62 nya medlemmar. 

På andra plats kom Oravais Pensionärer med 57 nya medlemmar och på tredje plats kom 

Pensionärsklubben Milstolpen med 41 nya medlemmar. 

 

Individuell medlemsrekryteringstävling 

I den individuella medlemsrekryteringstävlingen med flest rekryterade medlemmar segrade  

Göran Westerlund, Oravais Pensionärer, med 50 nya medlemmar till föreningen.  

På andra plats kom Stig Lundström, Kimito Pensionärsförening, med 11 nya medlemmar  

och på tredje plats kom Heidi Åhlfors, Dragsfjärds Pensionärer med 10 nya medlemmar. 

 

Medlemsregistret  

Svenska pensionärsförbundet upprätthåller sitt medlemsregister på Webbhusets Desky där  

medlemsföreningarna har tillgång till och ansvarar för den egna föreningens medlemsregister.  

66 föreningar och 9 klubbar använder sig av det gemensamma medlemsregistret. 
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2.2 It-verksamhet   

It-verksamheten ska hjälpa så många pensionärer som möjligt in i it-åldern och på så sätt 

förbättra deras livskvalitet och möjlighet att vara delaktiga i samhället. 

Strategin för it-verksamheten är att utbilda it-handledare, motivera de som inte använder dator 

att börja göra det och hjälpa de som redan använder dator att komma vidare och hänga med i 

utvecklingen. 

 

Föreningarnas it-verksamhet och verksamhetsmetoder 

It-handledarna är grunden och förutsättningen för it-verksamheten, de hjälper 

föreningsmedlemmarna att använda sina datorer och hänga med i digitaliseringen. Målet har 

sedan början varit att alla föreningar har en eller flera it-handledare, samt åtminstone en it-

kontaktperson. 

 

Verksamheten i föreningarna är bl.a. it-handledning (också kallat drop-in, it-café, it-verkstad, 

data-akuten m.fl.) där handledare hjälper personer enskilt, it-kurser där handledaren fungerar 

som lärare eller som hjälplärare och it-föreläsningar där it-handledaren eller externa föreläsare 

presenterar något it-tema till en större grupp. 

 

Under år 2021 har det fortsättningsvis ordnats verksamhetsformer både på distans och fysiskt 

enligt gällande restriktioner på grund av pandemin. It-handledning har på distans gjorts per 

telefon eller med distanshjälpverktyg. It-handledarna kan också (ofta mot en liten 

reseersättning) göra hembesök till medlemmar som behöver it-hjälp, det har varit en mycket 

uppskattad service då det funnits möjlighet till det. 

 

Av föreningarnas årsrapporter 2021 framgår att föreningarna hade 

- 118 it-föreläsningar, med totalt 5 996 deltagare 

- 235 it-kurser, med totalt 1 871 deltagare 

- 538 tillfällen med individuell handledning, med totalt 764 deltagare 

 

 

Under 2021 har allt flera föreningar tagit i bruk sociala medier, Facebook och Youtube är de 

vanligaste, men också Instagram. Förbundet har stött utvecklingen genom konsultation och 

utbildning. Inom it-verksamheten använder vi Facebook-grupp för diskussion om it-frågor 

handledare emellan men vi använde också flitigt förbundets Facebook-sida för att 

marknadsföra it-evenemang och it-material. 

 

Förbundets it-verksamhet 

Målet med förbundets it-verksamhet är att stöda föreningarnas it-verksamhet och hjälpa 

föreningar som inte har it-verksamhet att komma igång. Det sker med utbildning, material och 

genom att förbundets personal deltar i it-verksamheten som stöd. Till förbundets it-personal 
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hörde under år 2021 it-koordinator Robert Riska, it-stödperson Per-Ole Renlund i Österbotten 

och it-stödperson Andreas Höglund för projekten i huvudstadsregionen. 

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson tangerade it-verksamheten då hon utbildade och 

stödde föreningarna med Desky och medlemsregistret. 

Under 2021 hade förbundets it-verksamhet två praktikanter, Kira Seppälä från Arcada och 

Johan Wegelius från Prakticum. 

 

Förbundets it-kommitté träffades fem gånger under 2021 via Zoom för att följa upp och 

planera årets it-verksamhet samt diskutera framtida visioner för it-verksamheten. 

 

Förutom dagligt stöd per telefon, e-post och per distansmöten till it-handledare och 

förtroendevalda i föreningarna höll förbundets personal 50 föreläsningar på förenings- och 

styrelsemöten samt 51 föreläsningar och hjälp på it-kurser och it-café som föreningarna 

ordnade. 

 

Förbundets it-personal deltog också i den Österbottniska kryssningen och hjälpte ca 50 

resenärer med it-problem och diskuterade it med många intresserade kryssningsresenärer. 

  

Därtill har personalen deltagit både fysiskt och på distans med små grupper och enskilda 

förtroendevalda i föreningarna, för att planera it-verksamhet i föreningarna, ge råd om it för 

föreningsadministration, hjälpa med webbplatser samt stöd för anordnande av Zoom-möten 

och deltagande i träningsmöten i Zoom. 

 

 

Förbundets it-utbildningar 2021: 

Året 2021 genomfördes förbundets it-verksamhet både fysiskt och på distans.  

 

Distansutbildningar: 

Utbildningarna ordnades sammanlagt 17 gånger på Zoom enligt följande: 

3.2 Windows 10 snabbhjälp 

17.2 Windows 10 inställningar  

3.3 Bemötande av klienter med funktionsvariationer inom it handledning 

17.3 Käll- och mediekritik, bildens makt  

31.3 Röststyrning, Siri, Google och smarta hem 

4.4 Läsa böcker på platta och telefon 

28.4 Lösenord och lösenordsappar 

12.5 Skriva e-post, tips och strukturera 

26.5 Köpa mat på nätet och nätapotek 

24.8  Nätverk, uppkoppling och utrustning 

7.9  Lös vanliga fel på smarttelefoner 

21.9  Undvik felaktiga nyheter och lögner 

5.10  Grunderna till smart-tv 
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19.10 Tekniska hjälpmedel för pensionärer 

2.11  It-träff med speltema  

30.11  Köpa dator, platta och telefon 

14.12  Udda grejer inom it 

 

Sammanlagt hade seminarierna 420 deltagare live och har setts sammanlagt 1615 gånger 

efteråt på Youtube.  

 

I tillägg publicerades 18 instruktionsfilmer enbart på Youtube med 9910 sammanlagda 

visningar. Den mest visade it-videon år 2021 var ”Hur man ordnar möten med Zoom? Hur 

fungerar Zoom?” med 2448 visningar. Också andra videor om att ordna video- och 

distansmöten har varit populära 2021. 

 

Regionala it-utbildningar 

Under hösten ordnades regionala it-träffar med teman Windows 11 och diskussion om it-

verksamhet i föreningen. Träffarna ordnades som hybridmöten på följande orter i regionerna: 

23.9  Svenska Gården i Jakobstad  

24.9  Red & Green i Närpes  

29.9  SPFs kansli i Helsingfors  

7.10  Seniorpunkten i Pargas  

12.10  Uncan i Ekenäs 

25.10  Café Cabriole i Borgå 

 

Sammanlagt deltog 65 it-handledare fysiskt och 5 på distans i de regionala träffarna. 

 

It-seminarium i Tammerfors 

Dryga 50 it-handledare och it-intresserade träffades 17-18.11 i Tammerfors 

för att umgås, diskutera och fördjupa sina kunskaper i pedagogik och teknik. Deltagarna 

representerade pensionärsföreningar från alla regioner i Svenskfinland. Både it-handledare 

och föreningsaktiva som ordnar it-verksamhet deltog. 

Bland talarna kan nämnas Sonja Haga-Erickson från Datero som visade redskap för att 

underlätta läs- och skrivsvårigheter på datorer, plattor och telefoner samt ledande 

informationssäkerhetsexpert på Cybersäkerhetscentralen, Kauto Huopio, som berättade om 

cyberväderleken och om de viktigaste säkerhetshoten i dag. Dessutom presenterade Robert 

Riska och Andreas Höglund pedagogiska teorier för it-handledare och deltagarna diskuterade 

och utbytte erfarenheter om it-handledning. 

 

It-projekt  

I huvudstadsregionen bedriver förbundet ett it-projekt som under åren 2019–2021 syftat till att 

göra det lättare för pensionärer att börja använda digitala tjänster och hjälpa dem att göra det 

på ett medvetet och säkert sätt. Projektet har finansierats av Aktia- och sparbanksstiftelserna i 
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huvudstadsregionen. Verksamheten har under år 2021 bestått av stöd per telefon, e-post och 

utbildning i digitala redskap för distansmöten. Fysiskt stöd har ordnats då restriktionerna har 

tillåtit det och med tidsbeställning. 

 

Svenska pensionärsförbundet genomförde också år 2021 ett projekt med finansiering av 

Stiftelsen Brummerska Hemmet, vars mål var att med hjälp av subventionerade pekplattor och 

sociala och kulturella upplevelser på pekplattorna få en grupp mindre bemedlade äldre att bli 

digitalt delaktiga. Under året deltog 12 personer i projektet. 

Följande föreläsningar genomfördes under året: 

21.4   Första mötet - lära känna varann för att bygga en social gemenskap  

27.4   Plattans funktioner, inställningar och hur den fungerar samt hur man aktiverar en app    

          och laddar ned en ny app. 

  7.5   Youtube och Yle Arena – Hur man kan ta del av filmer/serier gratis via sin pekplatta 

11.5   Gratis nöjen med hjälp av pekplattan 

18.5   Boka tider/Boka biljett/Beställa mat på nätet 

31.5   Nytta varje dag – Saker du kan göra med din pekplatta som gör din vardag enklare –    

          vardagsnytta 

  5.6   Appar – Ladda ned appar 

18.6   Biljetter – Vad är en QR/streckkod? Hur ska QR koder användas då man går på      

          evenemang 

30.6   Nöjen och spel – Korsord, sudoko och andra appar för nöjen 

  5.7   Hur man gör sina egna videomöten – Digital rundtur på en jordbruksfarm i Österbotten 

12.7   Flygsimulator – Deltagarna flög till olika historiska platser med Microsoft Flight 

          Simulator som Vatikanen, Frihetsgudinnan men också till varandras hemtrakter. 

19.8   Motions appar – hur man digitalt kan ta hand om sin hälsa 

  9.9   E-tidningar – hur kan man läsa sin tidning på webben? Hur kan man hitta olika  

          nättidningar? 

22.9   Repetition av pekplatta och hur man navigerar på den samt repetition hur man laddar   

          ned appar 

6.10   Virtuella utställningar. Deltagarna besökte muséer via Googles Arts and Culture 

14.10 Digital rundtur i Böle, Helsingfors för att se på Gatukonst. Deltagarna bekantade sig på   

          förhand med utställningen på nätet tillsammans med handledaren    

          (http://www.helsinkiurbanart.com/pasilan-katutaidekaupunginosa/). Handledaren gick  

          sedan runt i Böle och visade konsten medan deltagarna kunde ta del av den via Zoom.  

28.10 Program enligt deltagarnas önskemål 

Förutom tematräffar och repetitionstillfällen ordnades fyra extra individuella träningar digitalt 

för att träna pekplattans funktioner och komma med på Zoommöten. (ca 30 min per möte). Ett 

nytt inslag under året var att ett par av deltagarnas partners hade valt att delta i träningen så att 

de tillsammans kunde använda pekplattan och eventuellt stöda varandra ifall de fick problem. 

En av deltagarna hade genomgått en allvarlig stroke, men tack vare detta projekt har hen 

kunnat träna upp sin funktionsförmåga och kunnat börja delta i det digitala samhället. 
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Samarbete med andra projekt 

Förbundets it-koordinator deltog i styrgruppen för Folkhälsans it-projekt Resan till Digitalien 

och projektgruppen för SeniorSurf-dagen.  

 

Förbundets it-verksamhet samarbetade med Arcadas projekt ”AI driven Nordic Health and 

Welfare”. 

 

Under våren 2021 ordnade it-verksamheten fem pressträffar i Österbotten i samarbete med 

HSS Media och lokala pensionärsföreningar, på träffarna som ordnades på Zoom fick 

medlemmarna i pensionärsföreningarna aktuell info om HSS Medias appar samt diskutera 

tidningsläsande och ställa frågor till tidningsredaktionerna. 

 

It-stödperson Andreas Höglund samarbetade med andra organisationer inom ramen för 

Förbundsarenans diginätverk och föreläste om digital delaktighet på projektets distansträff 

1.11. 

 

It-koordinatorn deltog i nätverksgrupperna som ordnades av Valli rf:s Ikäteknologiakeskus, 

Förbundet för de gamlas väl respektive Befolkningsregistercentralens och Finansministeriets 

samarbetsgrupp för organisationer som jobbar med digistöd. 

 

Deltagande i kurser och fortbildning 

Förbundets it-personal, Andreas Höglund och Robert Riska, deltog i Svenska folkskolans 

vänners kurs ”Digitalt lärande i praktiken” med 7 träffar under hösten 2021 samt i 

Internetdagarna 2021. Internetdagarna är Sveriges viktigaste tillställning för kunskap om 

internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. År 2021 ordnades 

Internetdagarna på distans den 22-23.11, bland årets teman fanns AI, digital delaktighet, 

digital kompetens samt framtidens lärande. 

 

It-verktyg 

Delvis överlappande med it-verksamheten är användning av it-verktyg för föreningarnas 

administration och kommunikation. Under normala år handlar det om utbildning och stöd i 

användningen av Desky-medlemsregister, föreningarnas webbsidor och Briox bokföring. 

Under år 2021 har mycket av föreningarnas verksamhet skett på nätet och Zoom-programmet 

för att ordna distansmöten har fortsättningsvis delats ut till föreningarna. Zoom togs i bruk av 

ett trettiotal föreningar under våren 2020 och i slutet av år 2021 hade licenser utdelats till 42 

föreningar. 

 

It-material och -marknadsföring 

Under år 2021 har it-artiklar publicerats i God Tid och i kolumnen it-biten har Robert Riska 

och Eric Jansson turvis skrivit om aktuella teman inom it-verksamheten och it-världen. Teman 
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under året har bl.a. varit säkerhetsfrågor, Mina kanta-sidor för coronaintyg, recept och 

sjukvårdsuppgifter, nätbetalningar, nätradio och uppdateringar av datorer och apparater. 

 

Kompendier 

Under 2021 har förbundet erbjudit ABC-kompendier för nedladdning från webbplatsen och 

upptryckta för utskickning till föreningarnas it-verksamhet. Det har varit bra åtgång på 

kompendierna under 2021 både genom nedladdning och postning till föreningarna.  

 

Kompendierna riktar sig till nybörjare som vill lära sig använda dator, pekplatta eller 

smarttelefon. De kan användas för undervisning i grupp men också för självstudier. Från och 

med år 2020 finns följande kompendier tillgängliga: 

- iPhonens ABC - grundkurs i användning av smarttelefon 

- iPadens ABC - grundkurs i iPad-användning 

- Android-telefonens ABC - grundkurs i användning av smarttelefon 

- Android-pekplattans ABC - grundkurs i användning av pekplatta 

- Datorns ABC för Windows 10 

- Macdatorns ABC - grundkurs i datoranvändning 

 

Under 2021 spelades ABC-kompendierna in som videor på Youtube och har sammanlagt 

visats 7800 gånger. De har även sänts på Malax Lokal-tv med början 2021. 

 

 

Sociala medier 

Förbundets verksamhet har under året fått stor räckvidd på följande sociala medier: 

 

Förbundets Facebooksida och Instagram 

Förbundets Facebooksida hade vid årets slut 1046 följare och 862 gilla-markeringar. Den 

sammanlagda räckvidden för år 2021 var 38 203. 

Inläggen med största räckvidd på Facebooksidan var förbundets Talkshow – Nämen hej – är 

det du?” Inläggen har fått 627 gilla markeringar och nått ut till 7 400 personer. 

 

På Facebook har it-verksamheten en egen grupp för it-aktiva, där de kan få hjälp av varandra 

och utbyta erfarenheter samt dela material. 

 

Förbundets Instagram-konto hade vid årets slut 374 följare. 138 inlägg har publicerats sedan 

kontots start. Största uppmärksamheten fick bilden som hade temat ”Får jag lov? Eller ska vi 

dansa först?” följt av ett inlägg från en it-träff i Pörtom. 

 

 

Förbundets Youtube-kanal 

På förbundets Youtube-kanal publicerades inspelningar från våra it-seminarier, men också 

övriga inspelningar som antikrundan och motionsevenemang.  
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Under år 2021 fick förbundet 217 200 visningar på förbundets videor på Youtube, den mest 

populära enskilda videon var Linedance träning - Jerusalema som växte till sig under våren 

till 65 193 visningar följt av Dansbandskväll med Tommys och gäster som fick 26 729 

visningar. 

Förbundet har en relativt ny kanal på Youtube, som under året har fått 486 nya prenumeranter. 

Det totala antalet prenumeranter uppgick vid årets slut till 595. Den markanta ökningen beror 

på det rikliga utbudet av digitalt material (både kulturella och it-relaterade evenemang) som 

förbundet har producerat.  

 

 

Förbundets webbplats 

Besöksstatistiken för förbundets webbplats www.spfpension.fi 

 

 2021                                   2020                                       2019                                     

 28 491 användare               25 258  användare                 15 522 användare                

 49 679 sessioner                 42 740  sessioner                   26 202 sessioner                  

136 844 sidvisningar         128 615  sidvisningar            100 088 sidvisningar              

 

De sidor som besökts mest är: 

Startsidan                                               33 301 visningar 

Föreningslistan                                        6 802 visningar 

Resor                                             5 857 visningar 

Kalendern                                                4 640 visningar 

It-sidan              3 978 visningar 

 

 

2.3 Digitala evenemang 

Digitala musik- och kulturprogram samt teatercafeer planerades och genomfördes i samarbete 

med finlandssvenska artister, de finlandssvenska lokal-TV-kanalerna, tidningshusen och 

teatrarna. 

 

Talkshower med musikalisk underhållning och hemliga gäster 

 

Tack vare bidrag från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet kunde Svenska 

pensionärsförbundet skapa ett flertal digitala musik- och kulturprogram under våren 2021. 

Programmen sändes i samarbete med de finlandssvenska lokala tv-kanalerna och via de 

finlandssvenska tidningshusen HSS Media, KSF Media, Förlags Ab Sydvästkusten och 

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab och Nya Ålands Tidningsaktiebolag.  

Programmen kunde ses på pensionärsförbundets webbplats, Youtube-kanal och Facebook-

sida. 

http://www.spfpension.fi/
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Den första Talkshowen sändes 28.2. I programmet medverkade hemliga gästerna biskop Bo-

Göran Åstrand, musikproducenten Sam Sonntag, artisten Henrik Åberg och hunduppfödaren 

Carina Päivärinta. För sång och musik stod Charlotta Kerbs, Jennifer Karlsson och Håkan 

Streng.  

I Talkshowen 7.3 medverkade hemliga gästerna skådespelaren Simon Häger, läraren Trygve 

Cederberg, barocksångerskan Kajsa Dahlbäck och artisten Elin Blom. För sång och musik 

stod Susann Sonntag, Matilda Ångerman, Charles Plogman och Stig Snickars. 

I Talkshowen 14.3 medverkade hemliga gästerna f.d. politikern Ulla-Maj Wideroos, 

ombudsman Patrick Ragnäs, frilansskribent Margaretha Sundqvist, sångerskan Åsa Jinder och 

musikalartisten Rebecka Stretenovic. För sång och musik stod Ann-Katrine Burman, Maja 

Lundin och Philip Järvenpää. 

I Talkshowen 21.3 medverkade hemliga gästerna Gunilla Luther-Lindqvist, ordförande för 

Nada-Nord rf, saxofonisten och mjölkbonden Håkan Mattjus, Jonny Mandell, VD för 

NetTicket, artisten Johanna Grüssner, Erik-André Hvidsten, sångare och skådespelare och 

Mecki Andersson, verksamhetsledare för After Eight i Jakobstad. För sång och musik stod 

Heléne Nyberg, Amy Penttala och Thomas Lundin. 

Som programledare för talkshowerna fungerade skådespelare Thomas Lundin och som 

kapellmästare Thomas Enroth. I husbandet medverkade Richard Slotte, Mikael Svarvar och 

Egon Veevo och för tekniken ansvarade Jakob Löflund, Martin Karlsson och Ronnie Nylund. 

28.3 bjöd förbundet på Country, pop och 60-talsnostalgi med Philip Järvenpää, Benny 

Törnroos och Markus Lytts samt Thomas Enroths orkester. 

En Påskkonsert sändes 4.4 från Munsala kyrka med Kristoffer Streng, Stefan Jansson, 

Therese Karlsson, Heléne Nyberg och Margaretha Nordkvist samt stråkkvartetten Piano. 

Söndag 11.4 bjöd förbundet på Dansbandsmusik med Tommys, Ramona Nordberg och Hans 

Martin. Som programledare fungerade Herman Hagnäs. 

Söndag 18.4 sändes Jazz, visor och folkmusik från Kuddnäs med Mariah Hortans, Mathias 

Sandberg, Ami Aspelund, Bo Lund, Arne Helsing, Désirée Saarela. Kompbandet bestod av 

Krista Kairaneva, violin, Christoffer Kaustell, slagverk och Thomas Enroth, piano. Folke 

Lindgren fungerade som programledare och Laura Holm var värdinna. 

 

Som avslutning sändes en Önskekonsert 25.4 från Strandis i Larsmo. Christine Sten, 

Christian Vesterqvist, Tomas Fant och Dennis Rönngård tolkade låtar som pensionärerna 

önskat som ex. Love Me When I’m Old, Månstrålar klara, Tusen bitar, Always on My Mind. 

Tomas Lundin fungerade som programledare och för musiken stod Thomas Enroth, Zacharias 

Holmkvist, Peter Nylund och Cristoffer Kaustell.  
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Teatercaféer på nätet  

Tillsammans med Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater och Wasa Teater bjöd förbundet på 

digitala teatercaféer under hösten. Syftet var att bredda tillgängligheten och göra det möjligt 

för alla i samhället att njuta av teater som konstform och känna en gemenskap. 

Teatercaféet höll öppet dygnet runt med färdigt inspelat, alltid tillgängligt teaterinnehåll på 

webbplatsen teatercafe.fi. Där kunde cafépubliken testa på ett helt nytt sätt att uppleva de tre 

finlandssvenska teatrarna, oberoende av var man befann sig i världen.    

Under sex teatercafékvällar i oktober och november direktsändes underhållning från 

Svenskfinlands tre största teatrar, som var och en i tur och ordning agerade värd. På 

programmet stod bland annat berättelser, improvisation, allsång, diktuppläsning och 

livemusik.    

 

Resor, längtan och drömmar sändes 8.10 från Svenska Teatern. 

Skådespelarna Tobias Zilliacus, Sonia Haga, Sophia Heikkilä och musikern Kalle Katz stod 

för underhållningen.    

 

En musikalisk berättarföreställning med glimten i ögat sändes 29.10 från Wasa Teater. 

Skådespelaren Susanne Marins och Carla Fri stod för underhållningen. 

 

Visor och berättelser om längtan, saknad och ensamhet sändes 12.11 från Wasa Teater.  

Skådespelaren Göran Sjöholm, musikerna Eevalotta Matikainen och Martin Söderbacka 

medverkade.    

 

Kafferep sändes 22.10 och 19.11 från Åbo Svenska Teater. 

Dick Holmström, Tove Appelgren, Harriet Nylund-Donner, Janina Berman, Emma 

Klingenberg och pianisten Kari Mäkiranta underhöll.   

     

En oförglömlig jul sändes 26.11 från Svenska Teatern. 

Skådespelarna Sonia Haga, Sophia Heikkilä, musikern Kalle Katz m.fl. medverkade. 

    

 

2.4 Frågesport  

De regionala frågesportsuttagningarna ordnades 10.2 på distans. 45 lag deltog; 6 lag från 

Mellannyland, 4 lag från Västnyland, 7 lag från Östnyland, 11 lag från Åboland, 3 lag från 

Åland och 14 lag från Österbotten.  

Följande föreningar gick vidare till finalen; Vanda svenska pensionärer från Mellannyland, 

Österby Pensionärer från Västnyland, Borgå svenska pensionärsförening från Östnyland, 

Pensionärsföreningen i Iniö från Åboland, Mariehamns Pensionärsförening från Åland, samt 

mailto:teatercafe.fi
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Pensionärsklubben Milstolpen, Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax och Oravais 

Pensionärer från Österbotten. 

Den årliga frågesportsfinalen ordnades digitalt 20.10. Segrande lag blev Vanda svenska 

pensionärer med Per Göran Eriksson, Ann-Mari Sjöberg och Tom Serén. På andra plats kom 

Borgå svenska pensionärsförening med Maija Brunberg, Rabbe Lutz och Ann Sandelin. På 

delad tredje plats kom Oravais Pensionärer med Christer Höglund, Gunvi Lundqvist och Sven 

Thors samt Österby Pensionärer med Rainer Björklöf, Birgitta Herrgård och Nisse Jansson. 

Finalfrågorna hade gjorts av Jesper von Hertzen, som också fungerade som frågesportsledare 

och domare.  

 

 

2.5 Intressebevakning och påverkan 

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO  

PIO består av medlemsorganisationerna Eläkeliitto ry,  Eläkeläiset ry/Pensionärerna rf, 

Kansallinen senioriliitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry/Pensionstagarnas Centralförbund 

rf,  Kristillinen Eläkeliitto ry och Svenska pensionärsförbundet. Totalt omfattade de sex 

medlemsförbunden 248 537 medlemmar.  

Ordförandeskapet i PIO roterar årligen. År 2021 var Eläkeläiset ry ordförandepart. Martti 

Korhonen var ordförande 1.1–21.9 och Matti Huutola från och med 22.9. Jan Koskimies 

fungerade som sekreterare. Svenska pensionärsförbundets representanter i PIOs styrelse har 

varit Ole Norrback och Berit Dahlin. Pehr Löv har hört till PIOs delegation. 

Under året har PIO haft fem styrelsemöten, ett vårmöte 19.5 och ett höstmöte 26.11. Mötena 

har kombinerats med föreläsningar och information av Folkpensionsanstalten, 

Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA. 

PIO ordnade 15.4 tillsammans med Arbetspensionsförsäkrarna TELA ett digitalt seminarium 

om Pensionssystemets hållbarhet. 

PIO ordnade en digital kommunalvalsdebatt 12.5. Kommunminister Sirpa Paatero, SDP, 

riksdagsledamöterna Kaisa Juuso, Sannf, Sari Sarkomaa, Saml, Pekka Aittakumpu, C, Anders 

Adlercreutz, SFP, Harry Harkimo, RN och Sari Tanus, KD samt partidelegationens 

ordförande Silja Keränen, Gröna och vice ordförande Jouni Jussinniemi, VF medverkade. 

Debatten leddes av chefredaktör Jussi Kärki från tidskriften Talouselämä.  

Pensionärsparlamentet ordnades 17.11 på Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget 

Varma i Helsingfors. I programmet medverkade social- och hälsovårdsminister Hanna 

Sarkkinen, Varmas VD Risto Murto och Arbetspensionsförsäkrarna TELAS VD Suvi-Anne 

Siimes. 
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PIO gav följande pressmeddelanden, ställningstaganden och utlåtanden: 

 

Ställningstagande om säkerheten vid kommunalvalet 29.1. 

Kommunalvalsteser 2021 - En välmående kommun är åldersvänlig 1.2. 

Pressmeddelande, Pensionärsfattigdomen är fortfarande ett verkligt problem 3.3. 

Utlåtande om skapandet av välfärdsområden till riksdagens förvaltningsutskott 4.3. 

Utlåtande om bedömningspromemorian för att utveckla den digitala identiteten till 

finansministeriet 26.4. 

Utlåtande om tillsättande av äldreombudsman till justitieministeriet 24.5. 

Utlåtande om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens 

funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt vissa lagar som har 

samband med dem till social- och hälsovårdsministeriet 27.8. 
Utlåtande om genomförandet av omnibusdirektivet och om ändring av bestämmelserna om 

telefon- och hemförsäljning i syfte att förbättra konsumentskyddet i försäljningssituationerna 

till justitieministeriet 27.8. 

Ställningstagande om pensionärsorganisationernas autonomi till social- och 

hälsovårdsministeriet 7.9. 

Ställningstagande inför budgetrian 7.9. 

Ställningstagande om budgetförslaget för år 2022 till riksdagsgrupperna 8.10. 

Utlåtande om ändring av postlagen till 24.11 

Teser inför välfärdsområdesvalet 29.11. 

 

Svenska pensionärsförbundet  

Förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan koncentrerade sig under året till 

största delen på social- och hälsovårdsreformen, service på svenska samt planering och 

genomförande av ett seminarium kring äldre och alkohol och ett äldrerådsseminarium. 

Svenska pensionärsförbundet gav 2021 följande utlåtanden och ställningstaganden: 

Pressmeddelande om organisationen av och informationen om den påbörjade vaccineringen 

mot covid-19 3.2. 

Pressmeddelande om begränsning av rörelsefriheten 9.3. 

Utlåtande om stödmaterial för beredningen av tvåspråkiga välfärdsområden i samband med 

reformen av social- och hälsovården till Folktinget 11.3. 

Utlåtande om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslag och 

vissa andra sammanslutningslagar till justitieministeriet 16.3. 

Utlåtande angående rapporten ”Det finländska penningspelsystemet i förändring - framtida 

alternativ” till undervisnings- och kulturministeriet 18.3. 

Utlåtande om förslaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland till 

justitieministeriet 28.6. 

Undertecknande av öppet brev till FN om stärkande av mänskliga rättigheter för äldre 

personer 15.9. 
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Förbundsordförande Ole Norrback och verksamhetsledare Berit Dahlin deltog 24.5 på distans 

i Kommunförbundets rundabordsdiskussion om hur det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet som blir kvar på kommunernas ansvar efter vårdreformen ska garanteras för alla 

invånare också på svenska i framtiden.  

Göran Honga, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan, deltog på distans   

21.4 och 3.11 i Folkpensionsanstaltens organisationspanel om KANTA-tjänster. 

Förbundsordföranden och ordföranden för kommittén för intressebevakning och påverkan har 

medverkat som sakkunniga i olika arbetsgrupper och kommittéer på lokal, regional och 

nationell nivå.  

 

2.6 Resor  

Under året initierade och planerade förbundet flera resor till Sverige, Baltikum och 

Mellaneuropa i samarbete med flera researrangörer. Flera resor måste dock inhiberas och 

flyttas fram på grund av covid-19-pandemin. 

Följande resor genomfördes: 

 

Skärgårdsresa till Bokfesten på Jurmo 9-11.7 

Resenärerna fick uppleva trivsamma skärgårdsdagar i bokfestens tecken. Temat för årets 

bokfest var: ”Min vrå, min ö i tillvaron”. Författarna Fatima Bremmer, Kjell Westö, Susanne 

Ringell, Anders Larsson och Sture Lindholm samt förlagschef Tapani Ritamäki deltog i 

programmet. 22 personer deltog. 

 

 

Regionresor 

Skärgårdens Ringväg och Själö 22-24.8 och Österbotten 12-14.10 

Under år 2021 lanserades ett nytt koncept, regionresor. Målet med regionresorna är att öka 

samarbetet mellan regionerna och kontakten mellan våra medlemmar i de olika regionerna. 

Resorna planerades så att man kunde komma med och ansluta från alla våra regioner. På 

regionresorna fick resenärerna ta del av lokala kultur- och naturupplevelser, njuta av lugn och 

ro, prova på lokalproducerad mat samt underhållning och program och träffa nya vänner.  

I regionresan Skärgårdens ringväg och Själö deltog 16 resenärer och i regionresan till 

Österbotten 18 resenärer. 

 

 

Oslo och Bergen 2-6.9 

Intresset att upptäcka Norge tillsammans med förbundsordförande Ole Norrback som ciceron 

var stort. 40 personer deltog i resan som bjöd på fina natur- och kulturupplevelser samt besök 

på Finlands ambassad i Oslo. 
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Ruska- och kulturresa 12-18.9 

29 personer deltog i ruska- och kulturresan till Äkäslompolo. 

 

Resekoordinatorträff   

19.4 hölls en resekoordinatorträff digitalt/Zoom för alla medlemsföreningars 

resekoordinatorer med föreläsningar om Första hjälp på resan, ICE (In Case of Emergency) 

och Blackout på ett fartyg samt information om förbundets resor och reseverksamhet.

  

 

2.7 Årets pensionärsförening 

Korsholms pensionärsförening utsågs till Årets pensionärsförening av presidiet och 

premierades på förbundets höstmöte 10.11. 

 

2.8 Årets it-förening  

Mariehamns Pensionärsförening utsågs till Årets it-förening av presidiet och it-kommitténs 

ordförande och premierades på förbundets höstmöte 10.11.  

 

 

2.9 Motion 

 

Motionskampanjer 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade två Motionskampanjer under tiden 1.4–31.5 och 1.10-

30.11. 

För varje 30 minuters prestation fick man 1 poäng.  Som motionsformer räknades 

promenader, stavgång, skidåkning, joggning, simning, vattenlöpning, vattengymnastik, 

cykling, motionscykling, boule, boccia, petanque, golf, tennis, badminton, dans, gymnastik 

och utövning av motion i konditionssal. Drygt 390 pensionärer returnerade motionskupongen.  

 

Boulemästerskap  

Svenska pensionärsförbundets mästerskap i boule arrangerades 18.8 på Segelsundsplanen i 

Jakobstad i samarbete med Pensionärsklubben Milstolpen. Mästerskapet samlade 64 lag med 

sammanlagt 192 spelare.  

Vinnare blev Mariehamns Pensionärsförenings lag två. I laget spelade Ann-Cathrine 

Strandell, Ingalill och Bore Vilander. 

På andra plats kom Ekenäs pensionärers lag två med spelarna Marit och Rolf Carpelan samt 

Christer Nyström.  
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På tredje plats kom Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax lag fyra med Lasse Bagge, 

Börje Nordmyr och Christer Åbonde. 

 
 

Golfmästerskap 

Svenska pensionärsförbundets första mästerskap i golf arrangerades 11.8 på Pickala golf i 

Sjundeå i samarbete med Sjundeå Pensionärer. Mästerskapet samlade 60 deltagare från 17 

föreningar. Bästa förening blev Mariehamns Pensionärsförening med Gun Andersson, Gunilla 

Blomroos, Annea Forsström, Monica Grunér, Leif Mattsson, Klaus Pärnänen, Ulla Österlund 

och Leif Österlund. I personlig poängbogey över 80 år kom Maj-Britt Jensén, Esbo svenska 

pensionärer på första plats. På andra plats kom Ralf Wahlstedt, Grankulla svenska pensionärer 

och på tredje plats Carl Kurtén från Pensionärsföreningen Vi Norrifrån.  

På första plats i personlig poängbogey under 80 år kom Bo-Erik Palmgrén, Pargas svenska 

pensionärer, på andra plats kom Leif Mattsson och på tredje plats Monica Grunér från 

Mariehamns Pensionärsförening. 

Bästa spelgrupp blev Bo-Erik Palmgrén, Pargas svenska pensionärer, Gunilla Blomroos, 

Mariehamns Pensionärsförening, Anders Almqvist, Vasa svenska pensionärsförening och 

Sören Slotte, Pensionärsklubben Milstolpen. 

 

Motionsprogram 

I samarbete med Mirella Stenman, sjukskötare och idrottsinstruktör, producerade förbundet 

sex digitala motionsprogram i olika svårighetsgrader, Träna Hemma med Mirella. 

 

 

2.10 Kurser och utbildningar 

 

Seminarium om äldre och alkohol 16.2 

 

Kommittén för intressebevakning och påverkan ordnade 16.2 i samarbete med 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Folkhälsan ett seminarium om Äldre och alkohol 

på distans. 

Mikaela Hermans, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, föreläste om 

Äldres alkoholkonsumtion – utvecklingstrender och hälsokonsekvenser och Pia Nabb, 

sakkunnig inom äldrevård och närståendevård, Folkhälsan, föreläste om Att åldras i goda 

miljöer. Emilia Häkkinen, forskningsassistent vid Åbo Akademi, redogjorde för 

undersökningen Inverkan av äldres alkoholkonsumtion på omgivningen och 

äldreomsorgens behov av strategier. 
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Joacim Sandbacka, regionchef för Folkhälsan Välfärd i Österbotten och Maria Lindell, 

missbrukskoordinator vid K5, Folkhälsan redogjorde för arbetet med äldres 

drickande inom tredje sektorn och kommunerna. 

 

 

Kurs i ViktoriaBoule 27.5 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade 27.5 på distans en grundkurs i dataprogrammet 

ViktoriaBoule som används på bouletävlingar. Lars Hållén, som skapat programmet 

ViktoriaBoule och Åke Gelfgren i Uppsala, Sverige föreläste.  

 

Kurs i arkivering 15.9 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en 15.9 en distanskurs i arkivering i samarbete med 

Svenska centralarkivet. 

Arkivchef Lena Karhu föreläste om grunderna i arkivering, varför man skall arkivera, hur det 

går det till i praktiken samt hur man arkiverar analoga och digitala dokument. 

 

 

 

Äldrerådsseminarium 30.11 

 

Kommittén för intressebevakning och påverkan ordnade 30.11 i samarbete med Finlands 

kommunförbund ett äldrerådsseminarium på distans. 

Direktör Ulf Stenman föreläste om Framtidens kommun, sakkunnig Johanna Lindholm 

föreläste om Social och hälsovårdsreformen ur organisationernas perspektiv och 

forskningschef Mariann Pekola-Sjöblom om Äldreråd och andra påverkningsmöjligheter i 

kommunerna samt en statistisk återblick på de äldre i kommunalvalet. Hans Blomberg, f.d. 

ordförande och ordförande Monika Tillander redogjorde för sina erfarenheter av Äldrerådet i 

Sibbo kommun.  

Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan, hälsade välkommen 

och fungerade som moderator. Förbundsordförande Ole Norrback höll avslutningsord. 

 

 

Ordförandekonferenser 
 

12.2 ordnades Ordförandekonferens för de österbottniska föreningarna på distans. I 

programmet medverkade bland annat Vasa stads chefsöverläkare Heikki Kaukoranta, som 

föreläste om covid-19-pandemin och om vikten av att vaccinera sig.  

 

2.3 ordnades Ordförandekonferens för de nyländska föreningarna på distans. I programmet 

medverkade förbundsordförande Ole Norrback, Björn Månsson, stadsfullmäktigeledamot och 
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medlem i HUS styrelse samt Elisabeth Kajander, projektchef för Västra Nylands 

välfärdsområde som informerade om vårdreformen.  

På den nyländska Ordförandekonferensen 8.9 på distans medverkade Elisabeth Kajander och 

it-koordinator Robert Riska.  

 

Utbildning i medlemsregistret  

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson höll fysiska utbildningstillfällen 17.5 för Arkadia 

Pensionärer och 30.9 för Hagalunds pensionärsklubb samt därtill enskilda handlednings- och 

utbildningstillfällen på distans. 

 

Skrivarkurser  

God Tids chefredaktör Markus West höll under året två skrivarkurser med temat Enkla 

skrivtips till skribenter som medverkar i God Tid och i den egna föreningens olika 

informationskanaler. 

19 oktober ordnades en kurs i Pargas i samarbete med språkvårdare Mikael Reuter. Kursen 

samlade 9 deltagare. Kursen i Vasa den 2 november hade 9 deltagare.  

 

Spänst i benen  

 

Under året ordnades fyra osteoporosförebyggande kurser ”Spänst i benen”. På Lehmiranta i 

Salo hölls en grundkurs 25–28.5, en friluftsmotionskurs 8–10.9 och en musik- och rörelsekurs 

1-3.12. En ny kurs med tonvikt på muskelstyrka arrangerades 22-24.9 på Norrvalla i Vörå.  

I kurserna deltog sammanlagt 57 personer. Kursledare var Kitty Seppälä.  

Kurserna ordnades i samarbete med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet och finansierades av 

social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

 

 

Första hjälpen-utbildning för reseledare och resekoordinatorer 

 

Första hjälpen-utbildning för förbundets reseledare och -koordinatorer ordnades 30.9-1.10 i 

Åbo, 18-19.10 i Närpes och 26-27.10 i Ekenäs.  Som föreläsare fungerade Linda Pyy från 

Röda Korset i Åbolands distrikt. 
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2.11 Regional verksamhet och regionalt samarbete  

 

På grund av covid-19-pandemin begränsades föreningarnas verksamhet och det regionala 

samarbetet. 

När stora inomhussamlingar inte kunde ordnas blev smågruppsverksamheten föreningarnas 

livsluft. 

Föreningarna ordnade olika uteaktiviteter som vandringar, fastlagspromenader, stavgång, 

utomhusgymnastik, boule, golf och frisbeegolf. Flera föreningar har också hållit sina möten 

och träffar utomhus. 

Många föreningar har också flyttat ut sin verksamhet på nätet. Som exempel kan nämnas att 

föreningsmöten och olika fester har streamats så att man kunnat följa med programmen 

hemifrån. Föreningarna har också producerat digitala motions- och träningsprogram. 

 

Regionerna har under året ordnat flera motionsevenemang. SPF Västnyland, SPF 

Mellannyland, Samrådet i SPF Helsingfors och SPF:s östnyländska distrikt ordnade nyländskt 

boulemästerskap 15.6 i Borgå och golfmästerskap 30.6 på Virvik Golf i Borgå. 

SPF Åboland ordnade åboländskt boulemästerskap 6.9 i Åbo. 

SPF Österbotten arrangerade boulemästerskap 16.6 i Jakobstad och golfmästerskap 26.8 på 

Pirilö Golf i Jakobstad. 

 

Regionernas verksamhetsberättelser, se bilagorna 1–6. 

 

3. INFORMATION  

God Tid  

God Tid utkom med tio nummer under 2021 med en upplaga på ca 16 500 ex. 

Tidningens teman under året berörde bland annat intressebevakning, kommunalval, ekonomi 

och försäkringar, hälsa och motion, hobbyer, fritid, trädgård, båtar, boende, sommar i 

Svenskfinland, resor, mode, bilar, kultur, välfärdsområdesval och jul- och nyårsfirande. 

Personmedlemmarna i föreningarna får medlemstidningen God Tid som medlemsförmån. 

Tidningen är en viktig informationskanal och en betydande medlemsförmån. Den lockar även 

nya medlemmar. 

I november ordnades en storspridning av God Tid i Mellannyland i samarbete med regionens 

pensionärsföreningar. God Tid 9/2021 delades ut till närmare 6000 svenska pensionärshushåll 

som inte redan får tidningen. 

God Tid fanns även med i Förbundsarenans avdelning för de finlandssvenska tidskrifterna på 

Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum 28–31.10. 
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Tidningen är även tillgänglig på nätet, som e-tidning på förbundets webbplats och som 

enskilda artiklar på www.paperini.com. 

Annonsanskaffningen har skötts av CJ Center/Jonnys Försäljningstjänst. 

Med medel beviljade av Hackmans stiftelse kunde God Tid ges ut som taltidning i samarbete 

med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Svenska hörselförbundet rf. 

 

Förbundsnytt  

Förbundsnytt utkom 12 gånger under året och var en viktig informationskanal under 

pandemiåret. Förbundsnytt sändes till förbundets förtroendevalda, föreningarnas styrelser och 

publicerades på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kalender 

Förbundets kalender år 2021 innehöll information om förbundet och Stiftelsen för svensk 

pensionärsverksamhet i Finland, förbundets styrelse, förtroendevalda, medlemsföreningarna 

och förbundets personal. 

 

4. SAMARBETE  

4.1 Samarbete på nationell nivå 

 

Finlands kommunförbund 

Svenska pensionärsförbundet samarbetade under året med Finlands kommunförbund kring 

intressebevakning och ordnande av äldrerådsseminarium 30.11. 

 

Finlandssvenska dansband, sångare, musiker och tekniker 

Svenska pensionärsförbundet samarbetade intensivt kring digitala evenemang med 

finlandssvenska sångare, musiker, dansband och tekniker. 

 

Finlandssvenska teatrar 

Svenska pensionärsförbundet samarbetade med Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater och 

Wasa Teater kring digitala teatercaféer under hösten 2021. 

 

Finlandssvensk Festivalförening rf  

Svenska pensionärsförbundet har en styrelseplats i Finlandssvensk Festivalförening rf. Första 

vice ordförande Anita Ismark deltog på distans i föreningens vårmöte 23.3 och i höstmöte 

18.11. 
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Folkhälsan 

Samarbetet med Folkhälsan kring Farfar i skolan – och Mormor på dagis –verksamheten har 

fortgått. Samarbetet är ett led i generationsöverskridande verksamhet. Förbundet har en 

representant i styrgruppen och många av föreningsmedlemmarna är aktiva medfostrare i 

skolor och daghem. Antalet medfostrare var totalt 203. 

Samarbete genom medverkan i styrgruppen för projektet Resan till Digitalien. 

Samarbete kring äldre och alkohol. 

 

 

Förbundsarenan rf  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Förbundsarenan rf och innehade en styrelseplats 

under året. 

Birgitta Olsson, andra vice ordförande deltog på distans i Förbundsarenans vårmöte 20.4. 

Filip Hamro-Drotz, Jan-Peter Kullberg och Birgitta Olsson deltog i Förbundsarenans 

Styrelsedagar 1-2.10. 

 

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV rf  

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV rf utgjorde en värdefull samarbetspartner under året. 

Flera digitala evenemang sändes via de finlandssvenska lokal-TV-kanalerna. 

 

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf    

Svenska pensionärsförbundet samarbetade med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik kring 

planering och genomförande av seminariet Äldre och alkohol 16.2. 

 

 

Pohjola-Norden rf  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Pohjola-Norden.   

Paul Lindell, adjungerad medlem i arbetsutskottet, deltog på distans i Pohjola-Nordens 

förbundsmöte 29.5 och i extra förbundsmöte 4.9.  

 

 

Radio Vaasa 

Svenska pensionärsförbundet samarbetade med Radio Vaasa kring programmet”Får jag lov, 

eller ska vi dansa först?” i juni, juli och augusti. Programmet sändes även i Ålands Radio. 

Fokus i programmet var finlandssvensk och nordisk dansmusik och som producent fungerade 

Herman Hagnäs. 

 

 

SOSTE Finlands social och hälsa rf 

Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan deltog på distans i 

SOSTE Finlands social och hälsa rf:s förbundsmöte 20.1. 
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Svenska Bildningsförbundet 

Svenska pensionärsförbundet deltog tillsammans med ett flertal finlandssvenska förbund i 

Den stora finlandssvenska vändagskryssningen 14.2. Kryssningen ordnades digitalt och som 

kryssningsvärd fungerade Christoffer Strandberg.  

 

 

Svenska hörselförbundet rf  

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf   

Svenska pensionärsförbundet samarbetade under året med Svenska hörselförbundet rf och 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf genom utgivning av God Tid som taltidning och 

planering av seminarier.  

 

Förbundet ordnade i samarbete med Svenska hörselförbundet följande föreläsningar på 

distans: 14.4 Tinnitus – vad kan jag göra?, 18.5 Ménières sjukdom, 19.5 Nedsatt hörsel, 27.5 

Hyperakusi, 3.6 Ensidig hörsel, 15.6 Hörselrelaterad yrsel och 1.10 Tinnitus och sömn.  

Under hösten startades en diskussionsgrupp för personer med tinnitus. Gruppen möttes 1.9, 

15.9 och 29.9. 

 

Svenska pensionärsförbundet, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska 

hörselförbundet ordnade tillsammans ett Hörsel- och synseminarium 25.11 på distans. 

Ögonläkare Caroline Forsbo föreläste om synnedsättning och minnesfunktioner, öronläkare 

Maria Jauhiainen föreläste om sambandet mellan minne och hörsel samt balansproblem. I 

programmet medverkade även första viceordförande Anita Ismark och 

sjukskötare/idrottsinstruktör Mirella Stenman. 

 

Eläkeliitto ry 

Samarbete genom anordnande av Spänst i benen-kurser. 

 

Vanhustyön keskusliitto ry/Centralförbundet för de gamlas väl rf    

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Centralförbundet för de gamlas väl rf. 

Samarbete i fråga om intressebevakning, rådgivning och handledning, De gamlas vecka och 

De gamlas dag. 

Samarbete sker även inom SeniorSurf-verksamheten. Svenska pensionärsförbundet ingår i 

projektets nätverksgrupp och är också med i planeringen och genomförandet av SeniorSurf- 

dagen.  

Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan deltog på distans i 

Centralförbundet för de gamlas väl rf:s förbundsmöte 16.6. 
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4.2 Samarbete på nordisk nivå 

 

Förbundsordföranden och verksamhetsledaren har under året haft regelbundna distansmöten 

med ledningen för SPF Seniorerna i Sverige kring aktuella gemensamma frågor under 

coronapandemin samt planering av ett gemensamt seminarium för förbundens styrelser.  

 

 

 

4.3 Samarbete på internationell nivå  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i den europeiska organisationen för äldrefrågor Age 

Platform Europe. 

Svenska pensionärsförbundet innehar en styrelsepost i AGE Platform Europe. 

AGE Platform Europe arbetar för att främja äldres intressen och att ge äldre en röst i 

sakfrågorna inom EU. Därtill fungerar man som en plattform för att utbyta idéer och exempel 

och för att informera äldre människor om deras rättigheter som EU-medborgare och om den 

senaste politikutvecklingen i EU. 

 

Filip Hamro-Drotz deltog på distans 8.4 i AGE Platform Europes styrelsemöte, 12.5 i 

webbinarium om FN-konvention om åldrande, 1.6 i AGE Platform Europes, årsmöte del 1, 

16.6 i webbinarium om sociala rättigheter, 9.9 i seminariet Ageing in Europe, 19.10 i Council 

Meeting, 17.11 i Age Platform Europes årsmöte del 2 och 18.11 i konferensen Human Rights 

for All Ages. 

 

 

5. ORGANISATION 

Förbundsmöten 

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hölls 21.4. 

127 delegater deltog på distans via Zoom och 5 delegater deltog på Hanaholmens 

kulturcentrum i Esbo. Totalt 132 befullmäktigade representanter från 49 föreningar deltog.  

Stadgeenliga ärenden behandlades.  

Victor Andersson, programdirektör på Hanaholmen och Gustav Båsk, ordförande för Esbo 

svenska pensionärer rf hälsade välkomna. 
Barbro Westerholm, ledamot i Sveriges riksdag, föreläste på distans om Att vara äldre-årsrik 

i covid-19 tider. 

 

Förbundets höstmöte hölls 10.11.  

79 delegater deltog på distans via Zoom och 94 delegater deltog på Valtatie 30 i Tammerfors. 

Totalt 173 befullmäktigade representanter från 65 föreningar deltog.  

Stadgeenliga ärenden behandlades. 

Korsholms pensionärsförening rf, utsågs till Årets pensionärsförening och Mariehamns 

pensionärsförening rf utsågs till Årets it-förening.  
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Anita Ismark, första vice ordförande, verksamhetsledare Berit Dahlin och Peter Sikström, 

generalsekreterare för SPF Seniorerna i Sverige avtackade avgående förbundsordförande Ole 

Norrback.  

Vår- och höstmötena har direktsänts via Facebook och på förbundets webbplats.  

 

 

Förbundsstyrelsen  

Höstmötet 19.11.2020 valde Ole Norrback till förbundsordförande för år 2021. 

Styrelsen hade följande sammansättning år 2021:  

 

Ordinarie    Ersättare 

Christian Beijar, Mariehamn   Gunilla Blomroos, Mariehamn 

Filip Hamro-Drotz, Grankulla   Benita Bärlund, Esbo 

Anita Ismark, Korsnäs   Paul Lindell, Vasa 

Tina Johansson, Helsingfors   Sune Almqvist, Helsingfors 

Ulf Kjerin, Kyrkslätt   Eja Björkqvist, Kyrkslätt 

Jan-Peter Kullberg, Åbo   Kristina von Weissenberg, Pargas 

Pehr Löv, Jakobstad   Carl-Gustav Molander, Jakobstad 

Birgitta Olsson, Kotka   Gustav Dumell, Helsingfors 

Monika Tillander, Sibbo   Björn Sundqvist, Borgå  

Ulla-Maj Wideroos, Närpes  Börje Enlund, Kristinestad 

Förbundsstyrelsen har sammanträtt till fem möten.  

Styrelsen har beviljat 71 förtjänsttecken i silver och sex bordsstandar.  

 

 

Kommittéer, utskott och arbetsgrupper  

Arbetsutskott  

Ordförande Ole Norrback, första vice ordförande Anita Ismark, andra vice ordförande Birgitta 

Olsson, Mikael Reuter och Alf Skogster. Henrik Winberg och Paul Lindell har varit 

adjungerade medlemmar. 

Verksamhetsledare Berit Dahlin fungerade som föredragande och sekreterare. Arbetsutskottet 

har haft tre möten under året. 

 

It-kommitté  

Ordförande Christjan Brander, Anna Ehrnrooth, Isa Forsbäck, Kaj Kankaanpää, Alice Lillas, 

Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä, Kerstin Ramström, Ulf Wahlström och 

Ulla-Maj Wideroos. It-koordinator Robert Riska fungerade som sekreterare. It-kommittén har 

haft fem möten under året. 

 

Kommitté för intressebevakning och påverkan  

Ordförande Pehr Löv, Hans Blomberg, Gustav Båsk, Gun Carlson, Marianne Falck, Göran 



28 

 

Honga, Clara Kronqvist-Sundström och Märta Marjamäki. Marianne Falck fungerade som 

sekreterare. Förbundsordföranden, verksamhetsledaren och chefredaktören har också 

medverkat i kommitténs arbete. Kommittén har haft sju möten under året.  

 

Redaktionsråd  

Ordförande Torbjörn Kevin, Marita Bagge, Kjell Hägglund, Anita Ismark, Gunilla Löfstedt-

Söderholm, Lena Selén och Jonny Åstrand (sakkunnig). Chefredaktör Markus West fungerade 

som sekreterare. Redaktionsrådet har haft fyra möten under året. 

Resekommitté  

Ordförande Anita Ismark, Krister Blomander, Tina Fabricius, Tina Johansson, Tom Laitinen, 

Carl-Johan Storm, Benita Sundström och Håkan Wikberg. Verksamhetskoordinator Inger 

Holmberg fungerade som sekreterare. Resekommittén har haft åtta möten under året.  

 

Arbetsgrupp för planering av förbundets mästerskap i golf  

Anita Ismark, ordförande, Ole Granholm, Pensionärsföreningen Vi Norrifrån, Monica Grunér, 

Mariehamns Pensionärsförening, Stig Kavander, Pargas svenska pensionärer samt Tom 

Laitinen, Henry Lemström och Kitty Seppälä, Sjundeå Pensionärer.  

Verksamhetsledare Berit Dahlin fungerade som sekreterare. Arbetsgruppen har haft fem 

möten under året. 

  

Granskning av ansökningarna till Förbundspaketet  

Granskning av ansökningarna bereddes till styrelsen av Paul Lindell, Monika Tillander och 

Henrik Winberg.  

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

År 2021 utdelades 35 000 euro från Svenska kulturfonden till föreningarna. 

 

Valberedningen  

Ordförande Stig Östdahl, Christer Bogren, Carita Isaksson, Marianne Lindberg och Erkki 

Tuormaa. Valberedningen, som är vald av höstmötet, har haft tre möten under året. 

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

 

Revisorer  

Ordinarie:  CGR Christian Hällström 

Ersättare: Revisionssamfundet KPMG 

 

 

Personal   

Åsa Andersson, verksamhetssekreterare  

Berit Dahlin, verksamhetsledare 

Anci Holm, vikarie för chefredaktören 1.1–31.5 

Inger Holmberg, verksamhetskoordinator 

Andreas Höglund, it-stödperson  



29 

 

Sanna Kallio, ekonomisekreterare 

Mona Lehtonen, ombudsman, 30% för Åboland, Björneborg och Tammerfors 

Patrick Ragnäs, ombudsman för Österbotten  

Per-Ole Renlund, it-stödperson i norra Österbotten, timanställd 

Robert Riska, it-koordinator  

Markus West, chefredaktör för God Tid, partiell vårdledig 1.1–31.5 

 

 

6. UTVÄRDERING 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA har under året utvärderat 

förbundets verksamhet. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIOs 

intressebevakningsarbete har utvärderats separat av Owal Group Oy.  

Arbetsmetoden SWOT har tillämpats. 

Ombudsmännens rapporteringar av verksamheten i föreningar, klubbar och regioner. 

Föreningarnas årsrapportering. 

 

 

7. EKONOMI 

Åtgärderna för att få ekonomin i skick har gett resultat och bokslutet visar ett överskott på 

110 771,08 euro, vilket överförs till tidigare års överskott och underskott. Detta ger en större 

ekonomisk trygghet, eftersom förbundet är mycket beroende av bidragsgivare. 

Förbundet tackar sina bidragsgivare Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Aktiastiftelsen i 

Sjundeå, Aktiastiftelsen i Vanda, Konstsamfundet, Social- och hälsoorganisationernas 

understödscentral STEA, Stiftelsen Brummerska Hemmet, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska 

kulturfonden och Svenska folkskolans Vänner. 

 

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland  

Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska 

pensionärers hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Stiftelsen förverkligar sitt 

allmännyttiga ändamål genom att bevilja understöd till föreningar och samfund som stödjer 

stiftelsens ändamål. 

Stiftelsen får ta emot donationer gåvo- och arvsskattefritt. Ole Norrback var stiftelsens 

ordförande och Henry Wiklund vice ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen var Anita 

Ismark, Birgitta Olsson, Henrik Winberg och Magnus Öhman. Berit Dahlin var ombudsman 

och Premium Accounting Oy har skött stiftelsens ekonomiförvaltning. 

Stiftelsen har avgivit en egen berättelse över sin verksamhet. 
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SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF

RESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Ordinarie verksamhet
Resor, seminarier och kursverksamhet

Intäkter 5 643,59 669,00
Kostnader -16 575,52 -12 632,30

-10 931,93 -11 963,30
Höst- och vårmöte

Intäkter 3 490,00 80,00
Kostnader -10 351,63 -4 479,69

-6 861,63 -4 399,69
Medlemstidningen God Tid

Prenumeration 3 850,00 3 700,00
Annonser och understöd 87 799,75 92 953,65
Personalkostnader -54 717,48 -35 468,59
Arvoden -17 947,82 -33 719,24
Tryck, postning, annonsförsälj. -127 659,05 -131 835,35
Underskott -108 674,60 -104 369,53

Administration och allmän verksamhet
Personalkostnader -394 373,20 -381 933,54
Arvoden -26 107,00 -21 265,30
Övriga kostnader -110 291,68 -159 486,39
IT i verksamheten -14 805,19 -26 474,96

-545 577,07 -589 160,19
Diverse projekt

Intäkter 164 589,13 95 041,71
Personalkostnader -39 459,64 -35 927,02
Arvoden -51 492,56 0,00
Övriga kostnader -74 642,42 -59 139,10

-1 005,49 -24,41

Underskott av ordinarie verksamhet -673 050,72 -709 917,12
Tillförda medel

Medlemsavgifter 279 510,00 288 876,00
Understödjande medl. avgifter 1 480,00 1 520,00
Övr. Medelsanskaffning 75 443,65 70 072,74
Kostnader för medelsanskaffn. -99 040,29 -83 389,56

257 393,36 277 079,18

Underskott -415 657,36 -432 837,94

Finansiella poster
Ränte-och dividendintäkter 947,43 824,55
Räntekostnader 0,00 -37,20

947,43 787,35

Underskott efter finansiella poster -414 709,93 -432 050,59

Allmänna understöd
Intäkter STEA 320 000,00 320 000,00

STEA, It i verksamheten 92 000 92 000
Övriga 94 592,85 94 228,93

506 592,85 506 228,93

Fondöverföringar 18 888,16

Räkenskapsperiodens  resultat 110 771,08 74 178,34
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SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF
BALANSRÄKNING

AKTIVA 31.12.2021 31.12.2020
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Placeringar

Aktier och andelar 0,00 1 395,96
Annegatans kontorsutrymme 303 620,00 303 620,00

303 620,00 305 015,96
Fristående fonder

Karin Wegelius fond 0,00 18 360,65
0,00 18 360,65

Totalt bestående aktiva 303 620,00 323 376,61

RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar, kortfristiga

Försäljningsfordringar 8 169,40 6 436,59
Resultatregleringar 0,00 1 013,94

Kassa och bank 443 366,76 408 436,42

Totalt rörliga aktiva 451 536,16 415 886,95

Aktiva sammanlagt 755 156,16 739 263,56

PASSIVA
Eget kapital

Eget kapital 63 426,99 63 426,99
Investeringsfond 49 000,00 49 000,00
Resultat från tidigare år 378 640,22 304 461,88
Räkenskapsårets resultat 110 771,08 74 178,34

601 838,29 491 067,21
Fristående fonder

Karin Wegelius fond 0,00 18 360,65
0,00 18 360,65

Främmande kapital
Kortfristigt

Leverantörsskulder 20 341,39 11 827,90
Semesterreserveringar 65 685,00 59 961,00
Resultatregleringar 47 981,51 139 826,58
Förskottsinnehållning 10 643,29 10 019,14
Soc.skyddsavgifter 504,29 377,07
Arpl-skulder 8 208,38 6 387,97
Arbetslöshetskuld -45,99 1 436,04

153 317,87 229 835,70

Passiva sammanlagt 755 156,16 739 263,56
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Svenska pensionärsförbundet  rf
Noter

Resultaträkning 2021 2020
Personal
Medeltalet årsanställda 8,3 personer 8,3 personer

Personalkostnader
Löner 409 201,03 386 571,40
Arvoden 95 547,38 54 984,54
Pensionskostnader 67 497,69 57 152,66
Övr. lagstadgade lönebikostn. 11 851,60 9 605,09

584 097,70 508 313,69
Balansräkning

Eget kapital 1.1 62 031,03 63 426,99
Eget kapital 31.12. 62 031,03 63 426,99

Resultat från tidigare år 1.1. 378 640,22 304 461,88
Årets resultat 112 167,04 74 178,34

490 807,26 378 640,22

Fristående fonder 2021 2020

   Wegelius fond    Wegelius fond
Kapital 1.1 18 360,65 17 550,65
Avkastning 937,00
Kostnader -18 360,65 -127,00
Kapital  31.12 0,00 18 360,65

Aktier utanför balansräkningen
Marknadsvärde Anskaffningsvärde 31.12.2021 31.12.2020
Aktia Bank ABP A, 186 st 0 0,00 1820,94
Viria ABP, 100 st 0 0,00 1950,00

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Operationella leasingavtal
Förfaller till betalning under
nästa räkenskapsperiod 4 359,84 4 439,00
Förfaller till betalning senare 10 491,00 4 151,00

Noter till bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter
som skall tas upp i små- och mikroföretags bokslut 2 och 3 kapitlen följts.

Förbundet donerade sina aktier till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland under året. 
Bokföringsvärdet var 30.6.2021 1395,96 euro. 
Karin Wegelius fonden och till den hörande placeringar samt bankkonto överfördes under räkenskapsåret
till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång
Efter räkenskapsperiodens utgång har inga väsentliga händelser skett.
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Styrelsens underskrifter i Helsingfors, den 9.3.2022

Ulla-Maj Wideroos Ulf Kjerin Pehr Löv
Förbundsordförande I vice ordförande II vice ordförande

Christian Beijar Gustav Båsk Anita Ismark

Tina Johansson Jan-Peter Kullberg Carl-Gustav Mangs

Birgitta Olsson Monika Tillander Berit Dahlin
verksamhetsledare

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag getts berättelse.

Helsingfors, den ________________

Christian Hällström
CGR

Sida 6



Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag

Bokföringsböcker
Bokslut i pappersformat
Dagbok adb-utskrifter
Huvudbok adb-utskrifter
Rapporter adb-utskrifter
Försäljningsreskontra adb-utskrifter

Verifikationsslag
Huvudboksverifikat pappersutskrifter
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Töölönlahdenkatu 3 A 
PL 1037 
00101 HELSINKI 

Puhelin 020 760 3000 
www.kpmg.fi 

KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 

 

Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Svenska pensionärsförbundet rf 

0252200-5  

Bokslut för räkenskapsåret 1.1.-31.12.2021 

 
Revisionsanteckning 
Över utförd revision har idag avgetts berättelse. 

 

Helsingfors 16.3.2022 

 
Christian Hällström 

CGR 

 

Elektronisk revisionsanteckning 
Revisorns elektroniska underteckning i bokslutet gäller endast revisionsanteckningen. 
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FO-nummer 1805485-9 
Hemort Helsingfors 

Revisionsberättelse 
Till medlemmarna i Svenska pensionärsförbundet rf  
Revision av bokslutet 
Uttalande 
Jag har utfört en revision av bokslutet för Svenska pensionärsförbundet rf (0252200-5) för räkenskapspe-
rioden 1.1–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. 

Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet 
av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och 
det uppfyller de lagstadgade kraven. 

Grund för uttalandet 
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god revisionssed 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av mig utförda revisionen och jag har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar för bokslutet 
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i 
Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om man avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslu-
tet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

— Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, av-
siktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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— Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

— Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

— Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

— Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplys-
ningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revis-
ionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat under revisionen. 

Helsingfors den 16 mars 2022 

 
Christian Hällström 
CGR 
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