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FÖRORD 

Ingen organisation är ett självändamål. Svenska pensionärsförbundet finns till för 

medlemmarna. Personmedlemmarna har bildat föreningarna och föreningarna har bildat 

förbundet. Hela förbundet finns till för att betjäna medlemmarna, ha verksamheter, som 

uppskattas. Ett ständigt växande antal personmedlemmar är väl det bästa beviset på att vi 

tillsammans gör ett gott arbete. Under år 2019 accentuerades dock de regionala skillnaderna 

när det gäller antalet nya medlemmar, vilket vi alla får se som en utmaning. 

Vi blir fler och fler, år för år, både i landet och i förbundet. Samtidigt föds allt färre barn. Det 

är en utmaning när allt färre skall försörja allt flera. Samtidigt är vi pensionärer både friska 

och lever allt längre. Vi är inte bara en växande kostnadspost, vi är aktiva upprätthållare av 

samhället. Många jobbar på deltid. Många andra föreningar än våra egna skulle inte finnas 

kvar utan pensionärer. Vi är kanske den viktigaste drivkraften för hela den tredje sektorn. Vi 

är en resurs, och vi kunde ännu aktivare erbjuda våra tjänster.  

Förbundets arbete att lära pensionärerna att använda dator blir allt viktigare. Datoriseringen 

för mycket gott med sig, men skapar också utanförskap. Vi kräver att den som inte har eller 

behärskar datorn skall få en fullgod service både av den offentliga och den privata sektorn på 

annat sätt. 

Våra åsikter är allt mera efterfrågade bland beslutsfattarna. Vi är ju en stor grupp både som 

konsumenter och som väljare. Trots det görs ändå många förändringar i vårt samhälle 

utgående från värderingar och behov bland dem som är yngre än oss. Den inställningen vill vi 

ändra på, men det tar tyvärr tid. 

Efter några år med svag ekonomi har förbundet nu den i god balans. Också bokslutet för 2019 

visar plus. Ett varmt tack till dem som stått för fögderiet. På sikt är ekonomin ändå en 

utmaning. Vi är mycket beroende av våra bidragsgivare, och sinar strömmarna från dem, får 

vi ompröva delar av verksamheten.  

Större delen av verksamheten är densamma år efter år. Att ändra är inget självändamål. 

Däremot är det viktigt att varje år pröva på något nytt. Det gör både föreningarna och 

förbundet. Förslag till nya verksamheter kommer ofta från personmedlemmarna. Det är ett 

gott tecken.  

Året 2019 var igen ett mycket aktivt år i förbundet. Ett varmt tack till alla aktiva i 

föreningarna och i förbundet och ett varmt tack till personalen. Världen blir aldrig färdig, och 

tur är väl det. Det finns ändå många orsaker för oss alla att vara nöjda med det vi tillsammans 

gjorde år 2019.  

   

 

Ole Norrback 

Förbundsordförande  
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1. ALLMÄN INFORMATION  

 

Förbundet hade 77 medlemsföreningar den 31.12.2019. 

Föreningarna hade 31.12.2019 totalt 20634 betalande medlemmar enligt region: 

SPF Mellannyland             15 föreningar                           3214 medlemmar  

SPF Östnyland                   11 föreningar                           2554 medlemmar  

SPF Västnyland                 12 föreningar                           2838 medlemmar  

SPF Åboland                       9 föreningar                           1970 medlemmar  

Åland                                   2 föreningar                             389 medlemmar  

Österbotten                        26 föreningar                           9434 medlemmar  

Övriga Finland                    2 föreningar                             235 medlemmar  

 

Förbundet hade 43 understödjande medlemmar och 3 understödjande föreningar. 

 

Statistik över föreningarnas verksamhet 
 

Verksamhetens art    Antal  Deltagare 

Föreningsträffar    858  39858 

Föreläsningar    137  12421  

Motionsevenemang  3409  46939  

IT-kurs     361    3418 

IT-handledning    634    1378 

IT-föreläsningar      63    3697   

Teaterbesök     312    8345 

Körsångstillfälle    471  11109  

Fester     141  12476 

Resor     207    7164 

Andra möten     332    3467  

Kurser       53      414 

Klubbverksamhet  1596  21116 

Sommarverksamhet    141    3835  

Övrig verksamhet    587  10077 

Antal föreningar som uppgett statistik är 76.                                          
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2. VERKSAMHET  

2.1 Medlemsrekrytering  

Förbundet genomförde en medlemsrekryteringskampanj under 2019 som ökade 

medlemsantalet med 468 medlemmar i förbundets medlemsföreningar. 

 

Föreningarnas medlemsrekryteringstävling 

I årets medlemsrekryteringstävling vann Korsholms pensionärsförening med 121 nya 

medlemmar, på andra plats kom Esse Pensionärsförening med 92 nya medlemmar och på 

tredje plats kom Pedersöre pensionärsklubb med 71 nya medlemmar.  

 

Individuell medlemsrekryteringstävling 

I den individuella medlemsrekryteringstävlingen med flest rekryterade medlemmar segrade 

Inga Lund från Larsmo-Eugmo pensionärsförening med 30 nya medlemmar till föreningen.  

På andra plats kom Ole Granholm från Pensionärsföreningen Vi Norrifrån med 28 nya 

medlemmar och på tredje plats kom Göran Westerlund från Oravais Pensionärer med 25 nya 

medlemmar.  

 

Handbok för medlemsrekrytering 

Under året har en Handbok i medlemsrekrytering utarbetats. Handboken innehåller tips och 

råd om hur man kan få föreningen att växa, utvecklas och påverka.  

 

Medlemsregistret   

Svenska pensionärsförbundet tog under året i bruk Webbhusets nya  tjänst Desky, där 

medlemsregistret ingår. Medlemsföreningarna har tillgång till Desky och ansvarar för den 

egna föreningens medlemsregister.  

63 föreningar och 9 klubbar använder sig av det gemensamma medlemsregistret. 

 

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.  
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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 av it-verksamheten varit att alla föreningar har en eller flera it-handledare, samt 

åtminstone en it-kontaktperson. I slutet av året fanns det 207 frivilliga i föreningarna, dvs it-

handledare, webbansvariga och it-kontaktpersoner, av dessa var 86 aktiva it-handledare. 

 

It-handledarna ordnar it-verksamhet i pensionärsföreningarna med stöd av förbundet. 

Verksamheten i föreningarna är bl.a. it-handledning, där handledaren hjälper personer ur 

målgruppen 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. It-handledarna kan också göra hembesök till medlemmar som behöver it-hjälp, det är 

ofta mycket uppskattat men samtidigt mera tidskrävande för handledaren. 

 

Verksamheten i föreningarna ser olika ut beroende på lokala resurser och samarbetspartner 

men it-verkstäder är fortsättningsvis en populär verksamhetsform som är populär och effektiv 

i många föreningar. It-verkstäder (it-verkstad, drop-in, it-café, data-akuten) fungerar så att 

besökarna får komma med sina egna datorer, plattor eller smarttelefoner osv. för att få hjälp 

med aktuella problem eller frågor. Det kan ske med eller utan tidsbokning. 

 

Ur föreningarnas årsrapporter 2019 framgår att föreningarna hade 

- 63 it-föreläsningar, med totalt 3697 deltagare 

- 361 it-kurser, med totalt 3418 deltagare 

- 634 tillfällen med individuell handledning, med totalt 1378 deltagare   

               

Förbundets it-verksamhet 

Förbundet stöder föreningarnas it-verksamhet med utbildning, material och genom att 

förbundets personal deltar i it-verksamheten som stöd. Till förbundets it-personal hörde under 

2019 it-koordinator Robert Riska, it-stödperson Per-Ole Renlund i Österbotten och från slutet 

av året it-stödperson Andreas Höglund för projekten i huvudstadsregionen. 

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson tangerar it-verksamheten då hon utbildar och stöder 

föreningarna med medlemsregistret och chefredaktör Markus West med föreningarnas 

webbplatser.  

 

 

Förbundets it-verksamhet bestod år 2019 av: 

- fyra it-träffar, med sammanlagt 83 deltagare. Teman för träffarna var tidningarnas e-

tjänster, bildhantering och molntjänster.  

- ett handledarseminarium ombord på Vikings M/S Amorella med 56 deltagare. På 

kryssningen ordnades seminarium med presentationer ”Desky - framtidens 

föreningsverktyg” av Ant Simons från Webbhuset, Åsa Andersson presenterade det 

nya medlemsregistret och Robert Riska presenterade hur man ska handleda 
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säkerhetsfrågor, lösenord och konto samt en uppdatering om digitaliseringen och 

suomi.fi. 

- 15 föreläsningar på föreningsmöten om aktuellt inom it. 

- 38 föreläsningar och kurstillfällen på it-kurser som föreningarna ordnade. 

- hjälp i 61 it-verkstäder och it-caféer i föreningarna och regionerna. 

 

I tillägg till dessa har personalen deltagit i ett antal planeringsmöten för att planera it-

verksamhet i föreningarna, ge råd om it för föreningsadministration och hjälpa med 

webbplatser både för grupper och enskilda förtroendevalda i föreningarna. 

 

It-projekt  

I huvudstadsregionen bedriver förbundet ett it-projekt som under åren 2019–2021 syftar 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 finansieras av Aktia- och sparbanksstiftelserna i 

huvudstadsregionen och frigör förbundets övriga it-resurser för användning i övriga regioner. 

 

Svenska pensionärsförbundet har inlett ett projekt med finansiering av Brummerska stiftelsen, 

vars mål är att med hjälp av subventionerade pekplattor och sociala och kulturella upplevelser 

på pekplattorna få en grupp mindre bemedlade äldre att bli digitalt delaktiga. Målet är att 

deltagarna under projektet anammar tekniken som behövs för att bli digitala, samtidigt som de 

får en social och kulturell upplevelse som ökar deras delaktighet och funktionsförmåga och 

får dem att fortsätta använda pekplattan för andra ärenden efter projektets slut. 

Bakgrunden är att det i Finland finns 140 000 personer över 65 år som har så låga inkomster 

att de inte har råd att köpa behövlig it-utrustning. Det finns allt mer hjälp att tillgå (digistöd) 

för de som använder dator, men åtgärder för att nå den grupp som inte alls använder dator och 

understöda utrustningsköp ekonomiskt saknas.  

 

Samarbete med andra projekt 

Samarbetsprojektet Alla har rätt att vara digitala fortsatte med HSS Media, och två träffar 

ordnades i samband med det för handledare i Österbotten. 

 

En träff med temat Facebook och digitala testamenten ordnades i Ekenäs som del av den 

europeiska temaveckan All Digital Week i samarbete med Psykosociala förbundet. 

 

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

och projektgruppen för SeniorSurf-dagen.  
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Dessutom deltog it-koordinatorn 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.  

 

It-material och -marknadsföring 

Förbundet vill motivera de som inte vill använda dator alls och visa att det finns nytta och 

nöje av datorn också för dem, det här görs bland annat genom artiklar i God Tid och i 

kolumnen it-biten. I it-biten har Robert Riska och Eric Jansson skrivit om aktuellt inom it-

verksamheten och it-världen. Aktuella it-teman under 2019 har bl.a. varit it-

vardagsutmaningar, AI, fotografering med smarttelefon och uppmuntran att bli handledare. 

 

Mera utförliga instruktioner och artiklar publicerades fortlöpande (10 artiklar under 2019) på 

förbundets webbplats på adressen spfpension.fi/it. 

 

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

problem av varandra eller utbyta erfarenheter och dela material. Gruppen hade 121 

medlemmar och 14 inlägg år 2019. 

 

Vår- och höstmötet, frågesportsfinalen, EU-valdebatt, Kvarkenparlamentet och Österbottens 

sommarfest filmades av förbundets personal samt av it-handledare Kaj Kankaanpää och 

sändes live på förbundets Facebooksidor, de har sammanlagt setts ca 4700 gånger under 2019. 

 

Förbundet tryckte upp och delade ut 500 exemplar av kompendiet Datorns ABC till 

föreningarna för användning som kursmaterial. 

 

It-verksamheten deltog också på Seniorskeppet med it-verkstad och förevisning av lösningar 

för smarta hem och med programmeringsverkstad för seniorer. 

 

It-kommittén 

It-kommittén träffades tre gånger under 2019 för att följa upp och planera årets it-verksamhet 

samt diskutera framtida visioner för it-verksamheten, två gånger på kansliet i Helsingfors och 

en gång i Folkhälsanhuset i Vasa. 

 

Deltagande i it-evenemang och seminarier 

För att följa utvecklingen inom it för seniorer deltog förbundets it-koordinator i DigiAge 

Talk-seminariet 6.6 i Helsingfors och det riksomfattande seminariet för organisationers 

diginätverk som ordnades 17.9 i Tammerfors. 

 

It-koordinator Robert Riska, ordförande för it-kommittén Christjan Brander och Britta Malm, 

medlem i it-kommittén deltog i Internetdagarna i Stockholm, Sverige, 25-26.11 för att 

rapportera idéer och intryck till it-kommittén och för att utveckla vår egen it-verksamhet. 
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Teman som deltagarna fördjupade sig i 2019 var bl.a. framtidens sociala medier, AI, och 

grundläggande digital kompetens. 

 

 

 

2.3 Frågesport  

Den årliga frågesportsfinalen ordnades 4.4 på Kåren i Åbo. Segrande lag blev Borgå svenska 

pensionärsförening med Rabbe Lutz, Bengt Nyholm och Ann Sandelin. På andra plats kom 

Pensionärsklubben Milstolpen i Jakobstad med Sten Gripenberg, Gurli Sjöberg och Richard 

Sjölund och på tredje plats kom Hufvudstadsbladets Seniorer med Nils-Erik Friis, Tage 

Johansson och Christina Juthas. 

Finalfrågorna hade gjorts av Jesper von Hertzen, som också fungerade som domare. Professor 

emeritus Göran Djupsund fungerade som frågesportsledare. I programmet ingick musikalisk 

underhållning med Evergreen från Oravais. 

 

2.4 PangSÅNGFest  

Förbundets tredje PangSÅNGFest ordnades 15-17.2.2019 i Esbo kulturcentrum i Hagalund. 

Festen samlade ca 450 pensionärskörsångare från olika håll i Finland till en unik upplevelse i 

sångens och musikens tecken. 

PangSÅNGFesten inleddes med en öppningskonsert i Hagalunds kyrka med sopranen Tove 

Åman och Jari Hiekkapelto på piano och avslutades med Jazzhörna med Jessica Lång och 

Staffan Strömsholm. 

På lördagen och söndagen kunde deltagarna börja dagarna med röstvård med Ami Aspelund 

eller yoga med Tytti Kronqvist.  

Läkaren och pensionerade professorn i psykosocial medicin vid Karolinska institutet Töres 

Theorell föreläste om hur vi påverkas av att sjunga i kör. 

Lördagens PANGkonsert inleddes med allsång och Julia Korkman uppträdde med sång 

ackompanjerad av Claes Andersson. Mandys Nyckel spelade under ledning av Amanda 

Henriksson. PANGkören sjöng under ledning av Håkan Wikman, Johan Pått och John 

Storbacka.  

På söndagens festkonsert medverkade förutom PANGkören och Mandys Nyckel, sopranen 

Pia Freund samt Ackord-kvartetten med Annemarie Åström, Taru Kircher, Atso Lehto och 

Eeva Rysä.  

Ett uppskattat inslag under PangSÅNGFesten var Malax hornseptett under ledning av Runo 

Östvall. 
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Följande pensionärskörer deltog i PangSÅNGFesten; AV-kören från Vasa, Borgå svenska 

pensionärskör, Ekenäs pensionärskör, Gamelikören från Gammelstaden i Helsingfors, GSP 

Damröster och GSP Klang från Grankulla, Körslätt från Kyrkslätt, Mixta-kören från Närpes, 

Sensångarna från Björneborg, Silverkören Argentum från Åbo, SilverQvinns från Vasa, 

ViAnda-kören från Vanda, Vi Norrifrån från Karleby, Wasa Bygdekör.  

Som värdkör för PangSÅNGFesten 2019 stod pensionärskören Furorna från Esbo med Benita 

Bärlund i spetsen och som konstnärlig programmakare fungerade Håkan Wikman. 

Som konferencier fungerade skådespelaren och författaren Riko Eklundh. 

 

 

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 ca 300 000 medlemmar.  

Ordförandeskapet i PIO roterar årligen. År 2019 var Kansallinen senioriliitto ry 

ordförandepart med Anneli Taina som ordförande. 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 28.5 och ett höstmöte 28.11. Mötena 

har kombinerats med föreläsningar och information och hållits på olika myndigheter och 

instanser som Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Finansbranschens 

centralförbund, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Finlands kommunförbund 

och Arbetspensionsförsäkrarna TELA. 

Pensionärsförbundens ordförande träffade riksdagsgruppernas representanter 24.9 och 

överlämnade PIOs ställningstagande om budgetförslaget 2020. 

 

PIO gav 2019 följande utlåtanden: 

 

Utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott 25.1 om klientavgifter inom social- och 

hälsovården.  

Utlåtande till Finansinspektionen 3.4 om förändringar på grund av nya bankidentifieringssätt.  

Utlåtande till Finansministeriet 13.6 om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-

tjänster. 

Utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet 20.8 om höjning av de lägsta pensionerna. 

Utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet 5.9 om ändring av sjukförsäkringslagen.  
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Utlåtande till Justitieministeriet 18.9 om informationshantering inom den offentliga 

förvaltningen. 

Utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott 16.10 om höjning av de lägsta 

pensionerna.  

Utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet 24.10 om utkomstskydd för arbetslösa och 

lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. 

 

Inför riksdagsvalet publicerade PIO programmet Finland i skick 2019 med krav på bland 

annat att ett åtgärdsprogram bör utarbetas för att minska på pensionärsfattigdomen i Finland, 

beskattningen av pensionärer ska inte vara strängare än beskattningen av löntagare, 

tillgänglighet och åldersvänlighet i bostadspolitiken, nya metoder att stöda äldre medborgares 

boende hemma, skäligare betalningsbörda för social- och hälsovård med ett gemensamt 

betalningstak, pensionärernas rätt till rehabilitering ska tryggas.   

PIO ordnade en valdebatt 21.3 på Nationalmuseum i Helsingfors med följande 

riksdagskandidater; Anders Adlercreutz (Svenska folkpartiet), Sari Essayah 

(Kristdemokraterna), Tuula Haatainen (SDP), Kati Juva (Gröna), Hanna Sarkkinen 

(Vänsterförbundet), Martti Talja (Centern), Mari-Leena Talvitie (Samlingspartiet) och Juha 

Väätäinen (Sannfinländarna).  Redaktör Unto Hämäläinen fungerade som moderator. 

PIO genomförde för femte gången enkätundersökningen På tröskeln till morgondagen för att 

få fram information som kan tillämpas för att utveckla tjänster för äldre i framtiden. 

Undersökningen riktade sig till 55-84-åringar och genomfördes i samarbete med Kantar TNS 

Oy.  

 

PIO ordnade ett välbesökt Pensionärsparlament 14.11 på Finlands  

kommunförbund  i Helsingfors. PIO:s ordförande Anneli Taina höll välkomstord. Susan 

Kuivalainen, avdelningschef på Pensionsskyddscentralen föreläste om pensionärsfattigdom, 

pensionernas tillräcklighet och de äldres ekonomiska välmående i Finland.  

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen informerade om regeringens arbete för 

att förbättra pensionärernas ekonomiska förhållanden. 

Direktör Essi Rentola, Enheten för planeringsärenden och internationell social 

trygghet vid Social- och hälsovårdsministeriet föreläste om pensionärernas utkomst, 

en jämförelse internationellt och inom EU av pensionerna och socialförsäkringen.  

 

 

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 seminarier kring syn och hörsel samt trafiksäkerhet. 

I samband med regeringsförhandlingarna påminde Svenska pensionärsförbundet 

regeringsförhandlarna i sitt ställningstagande 9.5 att antalet äldre i vårt samhälle ökar snabbt, 
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prognosen är att antalet personer över 65 år förväntas vara 1,3 miljoner år 2020 och nästan 1,5 

miljoner år 2030, så gott som en fjärdedel av befolkningen. I ställningstagandet betonades att 

samhället bör trygga de äldres funktionsförmåga och hållbara ekonomi i beslut som berör 

deras vardag samt att de äldres självbestämmande och delaktighet skall respekteras i alla 

lägen. 

Svenska pensionärsförbundet gav utlåtande 15.11 till social- och hälsovårdsministeriet om 

ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- 

och hälsovårdstjänster för äldre. 

 

Svenska pensionärsförbundet arrangerade 13.5 en EU-valdebatt på G18 i Helsingfors. I 

panelen deltog Camilla Gunell, SDP, Filip Hamro-Drotz, SFP, Heidi Hautala, De Gröna, 

Anna Jungner-Nordgren SFP och Kimmo Sasi, Samlingspartiet. 

Marianne Sundholm, politisk redaktör på YLE fungerade som moderator. 

 

Förbundsordförande Ole Norrback och Pehr Löv, ordförande för kommittén för 

intressebevakning och påverkan deltog 11.12 i en rundabordsdiskussion om svenska frågor i 

social- och hälsovårdsreformen med Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och 

jämställdhet samt Krista Kiuru, familje- och omsorgsminister. 

 

SPF deltog i Österbottens stormässa 6-7.4 i Botniahallen i Korsholm tillsammans med 

Svenska hörselförbundet och Folkhälsan.  

SPF deltog i AlandicaDebatt i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn 9-11.6. Årets tema 

var Framåt. Förbundet ordnade ett seminariepass kring Kostens betydelse för äldre med 

näringsterapeuten/dietisten Maria Granfors från Ålands hälso- och sjukvård ÅHS, 

kostekonomen/kocken Marie Bamberg från Rosengårdens servicehem i Finström och Gun 

Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer och medlem i förbundets kommitté för 

intressebevakning och påverkan samt första vice ordförande Anita Ismark.  

Förbundsordförande och ordföranden för kommittén för intressebevakning och påverkan har 

medverkat som sakkunniga i olika arbetsgrupper, kommittéer, seminarier och  

föreläsningstillfällen på lokal, regional och nationell nivå.  

 

 

2.6 Resor  

Under året har förbundet initierat flera populära resor till Sverige, Baltikum och Mellaneuropa 

i samarbete med flera researrangörer. 

I Jazzkryssningen 8-10.4 från Helsingfors till Stockholm med Viking Line deltog 186 

personer. För underhållningen ombord stod Birger’s Ragtime Band, Z-leaque och Swing Kit 

med Ida Boucht. I Stockholm ordnades besök till Jazzklubben Fasching. 
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I Skördekryssningen 30.9-2.10 från Helsingfors till Stockholm med Viking Lines Mariella 

deltog 182 personer. För musiken svarade Thomas Enroth, Erik-André Hvidsten, Åsa Jinder, 

Philip Järvenpää, Heléne Nyberg samt Bosse, Uffe, Frida och Elin Andersson.  

Seniorskeppet 4-6.11 från Helsingfors till Stockholm med Silja Serenade hade 570 deltagare. 

För det musikaliska inslaget stod Dansbandz renässanz med Singsbykören, Charles och Fanny 

Plogman samt Gamelikören och Furorna under ledning av Håkan Wikman. För dansmusiken 

stod Tommys och Charles Plogman. Ombord kunde resenärerna delta i ett omfattande 

program; bl.a. föreläsning om trafiksäkerhet för äldre, innecurling, linedance, buggdans, 

bingo, pidro, yoga, danspiration, julkortsverkstad, författarhörna med Riko Eklundh, Bjarne 

Ismark och Sture Lindholm, IT-rådgivning och -föreläsningar, reseinfo samt Pangverkstad. 

Som kryssningsvärd fungerade Riko Eklundh. 

Övriga resmål under året var Estland, Lettland, Sverige och Slovenien. 

 

2.7 Årets pensionär  

Föreningar och privatpersoner hade nominerat åtta kandidater till Årets pensionär som 

presenterades i God Tid nr 7. Vem av de åtta som till slut blev Årets pensionär avgjordes av 

God Tids läsare i en läsaromröstning. 

Maj-Britt Paro från Hufvudstadsbladets Seniorer rf  premierades till Årets pensionär på 

förbundets höstmöte 21.11 i Tammerfors. 

 

 

2.8 Årets It-pensionär 

Bjarne Åkerlund utnämndes till Årets it-pensionär 2019. Åkerlund har verkat som it-

handledare inom Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f. i åtta år. Under de åren har han träffat mer 

än 200 pensionärer som velat lära mer om it.  

”Bjarne har ett brett kunskapsfält och det han inte känner till tar han reda på. Förutom att han 

kan en hel massa har han också tålamod att lyssna och förklara en fråga många gånger så att 

även en äldre hjärna förstår”, skriver Ulf Kjerin, ordförande för Norra Kyrkslätts Pensionärer i 

nomineringsbrevet. 

 

 

2.9 Motion 

 

Motionskampanjen 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en Motionskampanj under tiden 1.4-31.5. 
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För varje 30 minuters prestation fick man 1 poäng.  Som motionsformer räknades 

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

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

utövning av motion i konditionssal. Drygt 300 pensionärer returnerade motionskupongen.  

 

Boulemästerskapen  

Svenska pensionärsförbundets tredje mästerskap i boule arrangerades på Kalkholmen i 

Västanfjärd 22.8 i samarbete med Västanfjärds pensionärsförening. Mästerskapet samlade 70  

lag med sammanlagt 210 spelare.  

Vinnare blev Mariehamns pensionärsförenings lag åtta. I laget spelade Gun-Britt Bonnevier, 

Britt-Marie och Clas Rosenblad.  

På andra plats kom Larsmo-Eugmo pensionärsförenings lag två med spelarna Karl-Johan 

Forsell, Rolf Lund och Calle Öst. 

På tredje plats kom Esse pensionärsförenings lag 2 med Sven Borgmästars, Dage Vikström 

och Bengt Häggkvist. 

 

 

2.10 Kurser och utbildningar 

Styrelseseminarium 

Seminarium för styrelsen, arbetsutskottet, kommittéernas ordförande och personalen hölls 17-

18.9 i Helsingfors och Esbo. Seminariet inleddes med konferensen Pension Adequacy in 

Europe 17.9 i Musikhuset i Helsingfors. Seminariet fortsatte med behandling av förbundets 

verksamhetsplan och budget för år 2020 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. 

 

Seminarier om syn och hörsel  

Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan ordnade under 

året tre seminarier kring syn och hörsel.  

30.1 ordnade förbundet Syn- och hörselkompassen i Åbo i samarbete med Förbundet Finlands 

Svenska Synskadade och Svenska hörselförbundet. Förbundsordförande Ole Norrback höll 

välkomstord. Jaakko Salonen, specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar vid Åbo 

universitets centralsjukhus föreläste om hörselforskning och Dick Lundmark från 

Kuulotekniikka informerade om framtidens hörhjälpmedel.  Handledande lärare, Misa Möller, 

Valteri center för lärande och kompetens Skilla, föreläste om hjärnrelaterade synutmaningar. 

Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård från Förbundet Finlands Svenska Synskadade 

informerade om framtidens synhjälpmedel. För underhållningen stod Kvartetten Erna Tauro. 

Dagen samlade drygt 140 deltagare. 
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8.5 ordnade förbundet Syn- och hörselkompassen i Jakobstad i samarbete med Förbundet 

Finlands Svenska Synskadade och Svenska hörselförbundet. Första vice ordförande Anita 

Ismark höll välkomstord. Peter Nieminen, öronläkare från Vasa centralsjukhus föreläste om 

öronsjukdomar och forskning inom hörsel. Dick Lundmark från Kuulotekniikka informerade 

om framtidens hörhjälpmedel.  Neurosynpedagog Anne Ström föreläste om synhjärnskador 

och Tommy Nyman, it-stödperson inom Förbundet Finlands Svenska Synskadade 

informerade om framtidens synhjälpmedel. Pehr Löv, ordförande för kommittén för 

intressebevakning och påverkan fungerade som moderator. För underhållningen stod Philip 

Järvenpää.  

Dagen samlade 325 deltagare. 

 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en Syn- och hörseldag 8.10 i Självstyrelsegården i 

Mariehamn. Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan och 

medlem i styrelsen höll välkomstord. Börje Lignell, specialist i ögonsjukdomar vid 

Ögonkliniken inom ÅHS, föreläste om ögonsjukdomar och Åsa Rehn-Isaksson, sjukskötare 

på Ögonkliniken, informerade om synhabilitering och synhjälpmedel. Oscar Zeidlitz, 

specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, överläkare, ÖNH-kliniken, ÅHS föreläste om 

hörselnedsättningar och implantatkirurgi och Titti Sundqvist, audionom, ÖNH-kliniken, 

informerade om hur man går tillväga för att få en hörapparat. 

Rolf Söderlund, vice ordförande för Ålands Synskadade informerade om föreningens 

verksamhet och föreningens ordförande Fredrik Lindeman talade om erfarenhet av nedsatt 

syn. 

Hörselrådgivare Sture Söderlund informerade om hörselrådgivning på åländska äldreboenden. 

Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer och medlem i kommittén för 

intressebevakning och påverkan fungerade som moderator. 

Dagen samlade drygt 90 deltagare. 

 

 

Seminarium om trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande 

Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan ordnade under 

året ett seminarium om trafiksäkerhet för äldre 8.2 på Optima i Jakobstad. Anita Ismark, 

ordförande för SPF Österbotten höll hälsningsord. Heli Lintamo, kontaktchef på 

Trafikskyddet informerade om trafiksäkerhet för äldre, Markku Kautiainen, specialist i 

geriatri föreläste om medicinska kriterier för körförmåga och överkommissarie Hans 

Snellman redogjorde för polisens syn på de äldres trafiksäkerhet. Pehr Löv, ordförande för 

kommittén för intressebevakning och påverkan fungerade som moderator. 

 

I Österbotten ordnades 29.8 en inspirationsdag riktad till föreningarnas ordförande och 

viceordförande på Seniorpunkten i Korsholm. Svenska Österbottens Ungdomsförbunds 

verksamhetsledare Jonas Rönnqvist föreläste om styrelsernas arbetsuppgifter, ansvar och 

arbetssätt. Chefredaktör Markus West gav skrivtips för föreningsaktiva. Övriga som deltog i 
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dagsprogrammet var förbundsordförande Ole Norrback, regionordförande Anita Ismark och 

ombudsman Patrick Ragnäs. 

Inspirationsdagen drog 49 deltagare. 

 

 

Utbildning i medlemsregistret 

Svenska pensionärsförbundet tog under hösten i bruk Webbhusets nya tjänst Desky, vilket 

innebar att medlemsregistret uppdaterades. 

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson höll följande utbildningstillfällen i regionerna;  9.10, 

23.10 och 17.12 i Helsingfors, 14.10 i Raseborg, 25.10 i Pargas, 28.10 i Vasa, 29.10 i Närpes, 

30.10 i Pedersöre, 13.11 i Borgå och 10.12 i Mariehamn. Utbildning ordnades också i 

samband med it-kryssningen 2-3.10 till Stockholm och 22.11 på Västnylands inspirationsdag. 

 

Spänst i benen  
 

Under året ordnades tre osteoporosförebyggande kurser ”Spänst i benen” på Lehmiranta i 

Salo; en fortsättningskurs 24-26.4, en friluftskurs 5-7.9 och en kurs med tonvikt på musik och 

rörelse 3-5.12. I kurserna deltog sammanlagt 65 personer. Kursledare var Kitty Seppälä. 

Kurserna ordnades i samarbete med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet och finansierades av 

social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

 

 

2.11 Regional verksamhet och regionalt samarbete 

 

I regionerna arrangerades större samlingar under året med mångsidigt program. Samlingarna 

var populära och lockade ett stort antal deltagare från hela regionen. 

 

Föreningsverksamheten var livlig i regionerna; allt från veckovisa träffar till månadsmöten 

med varierande program. I föreningarnas regi ordnades traditionella festligheter såsom 

vårfester, julfester, temafester, födelsedagsfester och minnesstunder. Föreningarna har också 

ordnat motionsverksamhet, teater- och konsertbesök, resor samt olika klubbar.   

I förbundets regi ordnades utbildnings- och inspirationsdagar, kurser och träffar i syfte att 

stöda de föreningsaktiva.  

Den 7 januari 2019 samlades företrädare för de nyländska föreningarna och Kotkanejdens 

pensionärer till ett möte om behovet  av mera regionalt samarbete. Mötet tillsatte en 

arbetsgrupp med följande sammansättning: Birgitta Olsson, ordförande, Gustav Båsk, Tord 

Carlström, Ulf Kjerin, Marianne Lindberg och Eili Ervelä-Myréen. Gruppen har hållit fem 

möten under året. 

Regionernas ordförande, vice ordförande och representanter samlades till ett gemensamt möte 

med förbundsordföranden och verksamhetsledaren 6.2.2019 i Helsingfors. I mötet deltog 
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ordförande Marianne Lindberg och vice ordförande Eili Ervelä-Myréen från Samrådet i SPF 

Helsingfors rf, ordförande Anita Ismark från SPF Österbotten rf, Tord Carlström från SPFs 

Östnyländska distrikt, ordförande Gustav Båsk från SPF Mellannyland, vice ordförande 

Gudrun Lahtinen och Clas Czarnecki från SPF Västnyland samt vice ordförande Mikael 

Reuter från SPF Åboland. 

Regionstyrelsen för SPF Österbotten besökte regionstyrelsen för SPF Åboland 25.9 för att 

diskutera möjligheter till ett större samarbete. I programmet ingick besök på seniorcentret 

Seniorum i Pargas samt besök på Dalímuséet ArtBank. 

Regionernas verksamhetsberättelser, se bilagorna 1-6. 

 

3. INFORMATION  

God Tid 

God Tid utkom med tio nummer under 2019 med en upplaga på ca 16 500 ex. 

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

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

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

God Tid var huvudarena för valet av Årets pensionär 2019.  

Personmedlemmarna i föreningarna får medlemstidningen God Tid som medlemsförmån. 

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

nya medlemmar. 

Tidningen är även tillgänglig på nätet, som e-tidning på förbundets webbplats och som 

enskilda artiklar på www.paperini.com. 

God Tid fanns även med i det finlandssvenska tidskriftsprojektets avdelning på Bokmässan i 

Helsingfors Mässcentrum 24-27.10.  

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. 
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Förbundets webbplats  

Besöksstatistiken för förbundets webbplats www.spfpension.fi  

 

  2019  2018  2017   

  15 522 användare  11 491 användare   14 821 användare  

  26 202 sessioner  22 719 sessioner 26 129 sessioner  

100 088 sidvisningar  88 598 sidvisningar 86 986 sidvisningar  

 

Ur statistiken framgår att 77% av besökarna kommer från Finland och 12% från Sverige. 

De flesta besökarna (28%) kommer från Helsingfors, följt av Åbo (7%) samt Jakobstad (4 

%) och Esbo (med 4%). Vidare använder 55% av besökarna dator, 27% mobil och 17% 

pekplatta.  De fem sidor som besökts mest är startsidan, listan med föreningar, 

kontaktuppgifter, kalendern och resor. 

 

Förbundet tillhandahåller gratis webbplatser för föreningarna som de själva upprätthåller och 

uppdaterar med bland annat kontaktuppgifter, program och information om föreningen. 

 

Förbundets Facebooksida  

Förbundets Facebooksida hade vid årets slut 645 följare och 620 gilla-markeringar. 

De mest lästa inläggen på Facebooksidan var år 2019 informationen om hur man läser God 

Tid under poststrejken (19.11) med en räckvidd på 2 464 personer, informationen om God 

Tids sommarnummer (5.6) med en räckvidd på 2 161 personer och information om 

förseningar i utdelningen av God Tid (1.4) med en räckvidd på 2 831 personer. 

 

 

Förbundsnytt  

Förbundsnytt har utgetts regelbundet under året. 

 

 

 

 

 

http://www.spfpension.fi/
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4. SAMARBETE  

4.1 Samarbete på nationell nivå 

 

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 270. 

Samarbete genom medverkan i styrgruppen för projektet Resan till Digitalien. 

 

 

Finlandssvensk Festivalförening r.f.    

Svenska pensionärsförbundet har en styrelseplats i Finlandssvensk Festivalförening. Kristina 

Heikel, administrativ koordinator, deltog i föreningens vårmöte 8.5 och första vice ordförande 

Anita Ismark deltog i höstmöte 9.10 i Helsingfors. 

 

HSS Media  

Samarbete kring projektet Alla har rätt att vara digitala. HSS Media fortbildar Svenska 

pensionärsförbundets handledare som i sin tur utbildar föreningsmedlemmarna att 

tillgodogöra sig dagstidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Sydösterbotten 

digitalt. 

 

 

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 och genomförande av regionala seminarier under namnet Syn- och 

Hörselkompassen 30.1 i Åbo och 8.5 i Jakobstad.  

Första vice ordförande Anita Ismark representerade Svenska pensionärsförbundet på Svenska 

hörselförbundet rf:s förbundskongress 16-17.11 i Tammerfors. 

 

Svenska pensionärsförbundet deltog tillsammans med Förbundet Finlands Svenska 

Synskadade i evenemanget Mummodisko 27.3 i Helsingfors. 

 

 

Pohjola-Norden  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Pohjola-Norden.   

Paul Lindell, adjungerad medlem i arbetsutskottet, deltog i Pohjola-Nordens förbundsmöte 4-

5.5 på Aine konstmuseum i Torneå och i extra förbundsmöte 11.10 i Helsingfors.  
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Svenska studieförbundet  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Svenska studieförbundet. 

Första vice ordförande Anita Ismark deltog i Svenska studieförbundets vårmöte 16.4 i 

Helsingfors. 

Andra vice ordförande Birgitta Olsson deltog i Svenska studieförbundets höstmöte 27.11 i 

Helsingfors. 

Christjan Brander, Anita Ismark och Birgitta Olsson deltog 5-6.10 i Styrelsedagarna 2019. 

Temat var Förändrat engagemang. 

 

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf/Kulturkarnevalen rf   

Ungdomsevenemanget Kulturkarnevalen ordnades 14-17.11 i Ekenäs.  

Ekenäs pensionärer rf deltog med programinslag. 

Samarbetet är ett led i generationsöverskridande verksamhet. Huvudsamarbetspartner är 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund och dess underförening Kulturkarnevalen. 

 

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf   

Svenska pensionärsförbundet samarbetade med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik kring  

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 3-4.4 i Vasa. 

Första vice ordförande Anita Ismark, Pehr Löv, ordförande för kommittén för 

intressebevakning och påverkan samt Göran Honga, medlem i kommittén för 

intressebevakning och påverkan föreläste om Är de äldres drickande ett problem? 

 

 

Svenska Finlands folkting 

Svenska pensionärsförbundet deltog i seminariet Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en 

god äldreomsorg? 19.11 i Åbo. I paneldebatten deltog Pehr Löv, ordförande för kommittén 

för intressebevakning och påverkan samt Märta Marjamäki, Svenska Finlands folkting och 

Åbo Svenska Pensionärsklubb. 

 

 

Trafikskyddet  

Svenska pensionärsförbundet samarbetade under året med Trafikskyddet kring trafiksäkerhet 

för äldre. Trafikskyddet deltog i förbundets kryssning Seniorskeppet samt i 

Trafiksäkerhetsseminariet 8.2 i Jakobstad.  

 

 

Eläkeliitto  

Samarbete genom anordnande av Spänst i benen-kurser under året samt i evenemanget 

Mummodisko 27.3 i Helsingfors. 
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Vanhustyön keskusliitto/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 projektet Seniorit Surffaa. Svenska pensionärsförbundet ingår i 

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

dagen.  

 

 

 

4.2 Samarbete på nordisk nivå 

Kvarkens pensionärsparlament ordnades 16-17.5 i Umeå och samlade ca 200 deltagare från 

Västerbotten och Österbotten.  

Förbundsordförande Ole Norrback, styrelsemedlemmarna Pia Berg, Anita Ismark samt Pehr 

Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan, Paul Lindell från 

arbetsutskottet samt ombudsman Patrick Ragnäs och chefredaktör Markus West deltog.  

Temat för parlamentet var Ett Gott Liv – lagar, regler och attityder. 

I programmet ingick bland föreläsningar om telemedicin med läkarna Peter Riddar från 

Finland och Peter Berggren från Sverige.  

 

 

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. 

 

 Förbundsordförande Ole Norrback, Björn Sundqvist, styrelsemedlem i AGE Platform Europe 

och verksamhetsledaren deltog i ett nordiskt möte kring AGE Platform Europe 28.2 i 

Stockholm, Sverige. 

Björn Sundqvist deltog i AGE Platform Europes annual General Assembly och konferensen 

Equality and participation in older age: What role for social protection and education? 12-14.6 

i Bryssel, Belgien. 
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5. ORGANISATION 

Förbundsmöten  

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hölls 25.4 på Restaurang Red & Green i Närpes. 

Totalt 98 befullmäktigade representanter från 39 föreningar deltog. Stadgeenliga 

ärenden behandlades. Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist och Märta Backlund, ordförande för 

Närpes pensionärsförening höll välkomstord. Ombudsman Patrick Ragnäs föreläste om 

medlemsrekrytering. Mixta-kören under ledning av Johan Pått stod för den musikaliska 

underhållningen. 

Förbundets höstmöte hölls 21.11 i Tammerfors. Totalt 147 befullmäktigade representanter från 

55 föreningar deltog. Stadgeenliga ärenden behandlades. Helena Karves, ordförande för Svenska 

Pensionärsföreningen i Tammerfors höll välkomstord.  

I paneldebatten Förbundet och föreningarna – Hur bra är vi? deltog Göran Westerlund, 

ordförande för Oravais Pensionärer, Christjan Brander, ordförande för Pensionärsföreningen 

Iniö och styrelsemedlem, Monika Tillander, kassör i Sibbo Svenska Pensionärsförening och 

ersättare i styrelsen samt Susanna Ginman, chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, 

Västra Nyland och Östnyland.  

Göran Djupsund, professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi fungerade som 

moderator. 

Maj-Britt Paro från Hufvudstadsbladets Seniorer rf  utsågs till Årets pensionär och Bjarne 

Åkerlund från Norra Kyrkslätts Pensionärer rf utsågs till Årets it-pensionär.  

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

 

Förbundsstyrelsen  

Höstmötet 22.11.2018 valde Ole Norrback till förbundsordförande för år 2019. 

Styrelsen hade följande sammansättning år 2019:  

 

Ordinarie    Ersättare 

Pia Berg, Närpes   Börje Enlund, Kristinestad 

Christjan Brander, Iniö   Annika Loman, Pargas 

Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors   Marianne Lindberg, Helsingfors 

Filip Hamro-Drotz, Grankulla   Benita Bärlund, Esbo 

Anita Ismark, Korsnäs   Paul Lindell, Vasa 

Pehr Löv, Jakobstad   Carl-Gustav Molander, Jakobstad 

Birgitta Olsson, Kotka   Eja Björkqvist, Kyrkslätt 

Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn  Torbjörn Sjöblad, Mariehamn 

Kaj Sjöblom, Kyrkslätt   Gudrun Lahtinen, Lojo 

Björn Sundqvist, Borgå   Monika Tillander, Sibbo 
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Förbundsstyrelsen har sammanträtt till sju möten. Mötena har kombinerats med föreläsningar 

och information och ett möte har hållits på pensionsanstalten KEVA. 

Styrelsen har beviljat totalt 28 personer förtjänsttecken i silver och 6 bordsstandar.  

 

 

 

Kommittéer, utskott och grupper  

 

Arbetsutskott  

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

Olsson, Mikael Reuter och Alf Skogster. Lasse Koivu och Paul Lindell har varit adjungerade 

medlemmar. 

Verksamhetsledare Berit Dahlin fungerade som föredragande och sekreterare. Arbetsutskottet 

har haft fem möten under året. 

 

 

It-kommitté 

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

Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä och Ulf Wahlström. It-koordinator Robert 

Riska fungerade som sekreterare. It-kommittén har haft tre möten under året. 

 

 

Kommitté för intressebevakning och påverkan  

Ordförande Pehr Löv, Hans Blomberg, Gun Carlson, Marianne Falck, Göran Honga, Clara 

Kronqvist-Sundström och Astrid Thors. Marianne Falck och Kristina Heikel fungerade som 

sekreterare. Förbundsordföranden, chefredaktören och verksamhetsledaren har också 

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

 

Redaktionsråd  

Ordförande Torbjörn Kevin, Kjell Hägglund, Anita Ismark, Lena Selén, Olle Spring, Nina 

Weckström, Bertel Widjeskog, Jonny Åstrand (sakkunnig) och sekreterare Markus West. 

Redaktionsrådet har haft fyra möten under året. 

 

Resekommitté  

Ordförande Benita Sundström, Tina Fabricius, Catharina Hindrén, Asta Lindholm, Göran 

Stenius och Håkan Wikberg. Ombudsman Veronica Biaudet och verksamhetskoordinator 

Inger Holmberg fungerade som sekreterare. Resekommittén har haft tre möten under året.  
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Arbetsgrupp för PangSÅNGFesten  

Benita Bärlund, Håkan Wikman, Kristina Heikel och Berit Dahlin. 

 

Arbetsgrupp för uppdatering av förbundets Handbok för medlemsrekrytering  

Anita Ismark, ordförande, Gustav Båsk från Esbo Svenska Pensionärer, Jan Holmberg från 

Drumsö pensionärer och ombudsman Patrick Ragnäs. 

 

 

Arbetsgrupp för utarbetande av Handbok i boule 

Anita Ismark, ordförande och sekreterare, Erik Backman och Carl-Gustav Molander från 

Pensionärsklubben Milstolpen, Sven-Erik Mattsson från Mariehamns Pensionärsförening, 

Gunnar Ölander från Västanfjärds Pensionärsförening och verksamhetsledare Berit Dahlin. 

 

  

Strukturarbetsgruppen 

Paul Lindell, ordförande, Pia Berg, Birgitta Olsson och Alf Skogster. 

 

  

Granskning av ansökningarna till Förbundspaketet  

Granskning av ansökningarna bereddes till styrelsen av Lasse Koivu och Paul Lindell.  

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

År 2019 utdelades 30 000 euro från Svenska kulturfonden till föreningarna samt 5000 euro av 

förbundets egna medel. Det ansökta beloppet var 60 580 euro. 

 

 

Valberedningen 

Ordförande Stig Östdahl, Christer Bogren, Magnus Diesen, Carita Isaksson och Erkki 

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

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

 

 

Revisorer  

Ordinarie:  CGR Christian Hällström 

Ersättare: Revisionssamfundet KPMG 

 

Personal   

Åsa Andersson, verksamhetssekreterare  

Veronica Biaudet, ombudsman för Nyland till och med 31.5 

Berit Dahlin, verksamhetsledare 

Kristina Heikel, PangSÅNGFest-koordinator timanställd 1.1-24.2, administrativ koordinator 

60%, 25.2-31.7, sekreterare för samhällspolitisk påverkan 80%, 1.8-31.12 

Anci Holm, vikarie för chefredaktören 1.2-15.5 och 18.11-8.12 
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Inger Holmberg, verksamhetskoordinator 60% 1.8-31.10, 100%  från och med 1.11 

Andreas Höglund, it-stödperson 20%, 25.10-31.12 

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 och webbansvarig, föräldra- och vårdledig 1.2-15.5, 

faderskaps- och föräldraledig 18.11-8.12 

 

Personalen har under året besökt föreningarna regelbundet. 

 

 

6. UTVÄRDERING 

  

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 52 

432,11 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 

Kyrkslätt, Aktiastiftelsen i Sjundeå, Aktiastiftelsen i Vanda, Esbo stad, Konstsamfundet, 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, Stiftelsen Brummerska Hemmet, 

Stiftelsen Svenska Blindgården, 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 gåvo- och arvsskattefritt ta emot donationer. Ole Norrback var stiftelsens 

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

Ismark, Lasse Koivu, Birgitta Olsson, Björn Sundqvist och Magnus Öhman. Berit Dahlin var 

ombudsman och Premium Accounting Oy har skött stiftelsens ekonomiförvaltning. 

Stiftelsen har avgivit en skild berättelse över sin verksamhet. 



SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF    

       
RESULTATRÄKNING   1.1-31.12.2019  1.1-31.12.2018 

       
Ordinarie verksamhet     
Resor, seminarier och kursverksamhet    

 Intäkter   2 200,00  1 109,00 

 Kostnader   -18 603,18  -18 053,88 

    -16 403,18  -16 944,88 

Höst- och vårmöte      

 Intäkter   12 389,00  10 720,00 

 Kostnader   -19 478,62  -14 424,30 

    -7 089,62  -3 704,30 

Medlemstidningen God Tid     

 Prenumeration  3 400,00  3 400,00 

 Annonser och understöd 126 297,66  113 130,68 

 Personalkostnader  -39 075,20  -46 893,62 

 Arvoden   -30 966,82  -12 314,00 

 Tryck, postning, annonsförsälj. -138 582,70  -122 122,56 

 Underskott  -78 927,06  -64 799,50 

       
Administration och allmän verksamhet    

 Personalkostnader  -367 356,59  -354 687,90 

 Arvoden   -23 835,28  -21 362,72 

 Avskrivningar enligt plan -24 839,88  -30 000,00 

 Övriga kostnader  -173 243,53  -143 084,88 

 IT i verksamheten  -32 611,27   -31 914,98 

    -621 886,55  -581 050,48 

Diverse projekt      

 Intäkter   176 971,66  90 229,97 

 Personalkostnader  -9 128,07  0,00 

 Arvoden   -27 723,53  -3 055,00 

 Övriga kostnader  -141 662,00  -87 273,88 

    -1 541,94  -98,91 

       
Underskott av ordinarie verksamhet -725 848,35  -666 598,07 

Tillförda medel      

 Medlemsavgifter  282 352,00  220 671,00 

 Understödjande medl. avgifter 1 400,00  1 480,00 

 Övr. Medelsanskaffning 57 091,00  47 224,63 

 Kostnader för medelsanskaffn. -69 654,15  -56 778,19 

    271 188,85  212 597,44 

       
Underskott   -454 659,50  -454 000,63 

       
Finansiella poster      

 Ränte-och dividendintäkter 896,71  816,97 

 Räntekostnader  -207,20  -582,94 

    689,51  234,03 

       
Underskott efter finansiella poster -453 969,99  -453 766,60 

       
Allmänna understöd     

 Intäkter STEA  320 000,00  314 000,00 

  STEA, It i verksamheten 92 000  90 000 

  Övriga  94 402,10  86 095,36 

    506 402,10  490 095,36 

       
Räkenskapsperiodens  resultat 52 432,11  36 328,76 

       

       

       



SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF    

BALANSRÄKNING      

       

AKTIVA    31.12.2019  31.12.2018 

BESTÅENDE AKTIVA      

Immateriella tillgångar     

 

Övr. utgifter med lång 
verkningstid 0,00   24 839,88  

Placeringar      

 Aktier och andelar  1 395,96   1 395,96  

 Annegatans kontorsutrymme 303 620,00   303 620,00  

    305 015,96   305 015,96  

Fristående fonder      

 Karin Wegelius fond  17 550,65   16 631,29  

    17 550,65   16 631,29  

       

Totalt bestående aktiva  322 566,61   346 487,13  

       

RÖRLIGA AKTIVA      

Fordringar, kortfristiga     

 Försäljningsfordringar 6 851,70   8 221,82  

 Resultatregleringar  676,00   2 341,47  

Kassa och bank    314 278,76   208 757,60  

       

Totalt rörliga aktiva   321 806,46   219 320,89  

       

Aktiva sammanlagt   644 373,07   565 808,02  

       

PASSIVA       

Eget kapital      

 Eget kapital  63 426,99   63 426,99  

 Investeringsfond  49 000,00   49 000,00  

 Resultat från tidigare år 252 029,77   215 701,01  

 Räkenskapsårets resultat 52 432,11   36 328,76  

    416 888,87   364 456,76  

Fristående fonder      

 Karin Wegelius fond  17 550,65   16 631,29  

    17 550,65   16 631,29  

Främmande kapital      

Kortfristigt      

 Leverantörsskulder  22 820,87   18 780,88  

 Semesterreserveringar 58 256,00   56 346,00  

 Resultatregleringar  109 422,85   109 593,09  

 Förskottsinnehållning  9 736,59    

 Soc.skyddsavgifter  238,14    

 Arpl-skulder  7 793,30    

 Arbetslöshetskuld  1 665,80    

    209 933,55   184 719,97  

       

Passiva sammanlagt   644 373,07  565 808,02 

       

       
        



Noter 

        
Resultaträkning   2019  2018  
Personal        

Medeltalet årsanställda  7,8 personer  

7,3 
personer  

        
Personalkostnader       

 Löner    349 274,77  333 132,73  

 Arvoden   82 525,63  36 731,72  

 Pensionskostnader  60 142,35  59 280,92  

 Övr. lagstadgade lönebikostn. 6 142,74  9 167,87  

    498 085,49  438 313,24  
Balansräkning       

 Eget kapital 1.1  63 426,99  63 426,99  

 Eget kapital 31.12.  63 426,99  63 426,99  

        

 Resultat från tidigare år 1.1. 252 029,77  215 701,01  

 Årets resultat  52 432,11  36 328,76  

    304 461,88  252 029,77  

        
Fristående fonder   2019  2018  

        

       Wegelius fond    Wegelius fond 

 

Kapital 
1.1   16 631,29  15 752,09  

 Avkastning  1 061,50  996,70  

 Kostnader   -142,14  -117,50  

 Kapital  31.12  17 550,65  16 631,29  

        
Aktier utanför balansräkningen     
Marknadsvärde  Anskaffningsvärde 31.12.2019  31.12.2018  
Aktia Bank ABP A, 186st 0 1737,24  1674,00  
Viria ABP, 100st.  0 1800,00  1650,00  

        
Ställda panter och ansvarsförbindelser     

        
Operationella leasingavtal      

 Förfaller till betalning under     

 nästa räkenskapsperiod 5 015,00  5 000,00  

 Förfaller till betalning senare 8 590,00  13 300,00  

        
Investeringsstöd beviljat av RAY/STEA år 2006 100 000,00  100 000,00  
Investeringsstöd beviljat av RAY/STEA år 2007 159 700,00  159 700,00  
Återbetalningsansvar om användnings- 259 700,00  259 700,00  
området ändras       

        

        

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.   
        

Grunderna för avskrivningar enligt plan     

Avskrivningar på immateriella tillgångar har gjorts som lineära avskrivningar grundat på den ekonomiska  

livslängden, som tidigare varit 20 år. Avskrivningstiden omprövades till bokslutet 2017.  

Det kvarvarande restvärdet 24.840€ avskrivs under räkenskapsåret 2019.   

        

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång    
Efter räkenskapsperiodens utgång har inga väsentliga händelser 
skett.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
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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PangSÅNGFest 2019  

Foto: Christer Nikander 

 

 

 

 

PB 129, 00101 Helsingfors 

Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen 

 

tfn 040 5780415 

kansliet@spfpension.fi 

www.spfpension.fi 
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