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DESKY – Föreningens digitala kontor på nätet med allt bakom en och
samma inloggning

Svenska pensionärsförbundet har beslutit att ta i bruk Webbhusets nya tjänst
Desky, som är föreningens digitala kontor på nätet.
Förbundet erbjuder föreningarna program och tjänster för att underlätta
föreningarnas administration, i erbjudandet ingår idag program för föreningens
medlemsregister, webbsidor och bokföring.
Dessa tjänster är som tidigare kostnadsfria för förbundets föreningar.
Ibruktagandet av Desky betyder att dessa samlas på samma ställe i föreningens
eget så kallade kontor i Desky.
Utöver de kostnadsfria funktionerna finns det även möjlighet för föreningen att
köpa till olika tjänster.
I framtiden när nya program och tjänster ansluts till förbundets erbjudande, är
det meningen att de kommer in på samma ställe.
I praktiken medför Desky fördelen att hela föreningens administration är
tillgänglig bakom lösenord på adressen www.desky.fi och därmed inte bunden
till en viss person eller dator.
Man kan lätt lägga till och ta bort föreningsaktiva (kallade kolleger) i föreningen
till Desky.

Medlemsregistret
Medlemsregistret ingår som ett program i Desky, i och med detta så uppdateras
medlemsregistret till deras nya version (3.0).
Utbildningar i regionerna har startat så följ med
på https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/ när Åsa
kommer till din region.

Desky utbildningar:
14 oktober, kl. 10-13, Ekenäs, Novia (gäller de västnyländska föreningarna)
23 oktober, kl. 10-13, SPFs kansli, Annegatan 25 A 3, vån. (gäller Esbo och
Esboklubbarna)
28 oktober, kl. 13-16, Vasa, SFV (gäller följande föreningar Malax, Korsholms
pensionärsförening, VIPS, Vasanejden, Kvevlax, Vörå, Oravais Pensionärer)
29 oktober, kl. 12-15, Närpes, Hotel Red & Green, (gäller följande föreningar:
Lappfjärd, PIKT, Kaskö, Närpes, Övermark, Korsnäs, Petalax)
30 oktober, kl. 12-15, Bennäs, (gäller följande föreningar: Munsala, Nykarleby,
Jeppo, Milstolpen, Pedersöre, Purmo, Esse, Terjärv, Nedervetil, Kronoby,
Larsmo-Eugmo, Vi Norrifrån)
Utbildningar i Åboland och Östnyland är under planering, datum och plats
meddelas senare.
För närmare info kontakta verksamhetssekreterare Åsa Andersson,
asa.andersson@spfpension.fi, tfn 040 5783078.

Ansökningar till Svenska kulturfonden, Förbundspaketet
Ansökningstiden är 1.10-30.11.2019
Ansökningar till Svenska kulturfonden från det sk. Förbundspaketet lämnas in
senast 30.11.2019 per epost kansliet@spfpension.fi eller per post, Svenska
pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.
Ansökningsblankett finns på webbplatsen och kan också beställas från
förbundets kansli, tfn 040 5780415.
Vid fördelningen av bidragen prioriteras följande:
Samverkan mellan medlemsföreningarna inom och mellan regionerna, lokal
påverkan och ökat medlemsantal.
För närmare information kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin,
berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780248.

Ansökningar till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland
Ansökningstiden är 1.10-30.11.2019
Ändamålet för Stiftelsen är att verka för och förbättra samt understöda
finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt
trivsel i vardagen. Understödet beviljas för lokal och regional verksamhet inom
ramen för Stiftelsens ändamål.
Denna gång prioriteras uppsökande verksamhet inom föreningen och
föreningens verksamhetsområde samt skapande av guldkant i tillvaron för att
motverka utanförskap och ensamhet.
Ansökningar till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland lämnas in
senast 30.11.2019.
Ansökningsblankett finns www.spfstiftelsen.fi > Ansökningar och kan även
beställas av Berit Dahlin, tfn 040 5780248 eller per epost
stiftelseninfo@spfpension.fi
För närmare information kontakta ombudsman Berit Dahlin,
berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780248.

Föreningsregistret förnyades – alla föreningar har nu ett FO-nummer
Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyades 18
september 2019. Alla föreningar och religionssamfund fick ett FO-nummer, och
samtidigt förnyades föreningsregistrets samtliga informationssystem och
tjänster.
FO-numret, det vill säga företags- och organisationsnumret, ersätter
registernumret för föreningar. PRS har utfärdat ett FO-nummer för alla
föreningar automatiskt. Om föreningen redan före förnyelsen hade ett FOnummer, förblev numret oförändrat.
FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och
sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett
kontrolltecken, och har således formen 1234567-8.

Föreningens FO-nummer visas i föreningsregistrets nya informationstjänst under
adressen:
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=sv
I tjänsten kan man söka grunduppgifter om föreningar samt köpa utdrag och
stadgar, se https://www.prh.fi/sv/uutislistaus/2019/P_18873.html

Intressebevakning
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO överlämnade sitt
ställningstagande om regeringens budgetförslag för år 2020 till
riksdagsgruppernas representanter 24.9.

Pensionärsparlamentet 2019
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO ordnar ett Pensionärsparlament
14.11 kl. 10-14.30 på Kommunernas hus, Andra Linjen 14, Helsingfors.
Bland annat följande teman kommer att behandlas under dagen: pensionärernas
inkomster, räcker pensionerna till och pensionärsfattigdom.
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, direktör Essi Rentola från
social- och hälsovårdsministeriet, avdelningschef Susan Kuivalainen från
Pensionsskyddscentralen med flera medverkar i programmet.
Svenska pensionärsförbundet har ca 20 platser till förfogande. Meddela senast
16.10 till Kristina Heikel, sekreterare för samhällspolitisk påverkan,
kristina.heikel@spfpension.fi tfn 040 6357685 om ni önskar delta.

Årets pensionär
Årets pensionär 2019 utses via en medlemsomröstning. Röstberättigade är alla
som är medlem i någon av förbundets medlemsföreningar. Om man är medlem i
två eller flera föreningar kan man bara rösta en (1) gång. Bland alla som röstat
utlottas en kryssning för två personer.
Man kan rösta genom att fylla i röstsedeln som finns i God Tid nr 7/2019.

Röstsedeln ska vara kansliet tillhanda senast 25.10 under adress Svenska
pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet ”Årets
pensionär”.
Man kan också rösta elektroniskt, https://spfpension.fi/sv/arets_pensionar/

It-verksamhet
Kompendiet Datorns ABC för Windows 10 kan fortsättningsvis beställas för
användning i föreningarnas it-verksamhet, kontakta it-koordinatorn.
Dessutom finns kompendierna Android pekplattans ABC respektive Android
telefonens ABC tillgängliga för nedladdning på vår webbplats:
https://spfpension.fi/abc/Info: it-koordinator Robert Riska,
robert.riska@spfpension.fi, tfn 040 5783207

Seniorskeppet 4-6.11.2019
Hjärtligt välkommen med på Seniorskeppet 4-6.11.2019 – en inspirerande och
underhållande kryssning med ett fullspäckat schema.
För den musikaliska underhållningen står Tommys dansorkester och Charles
Plogman. För allsången och PANG-verkstad ansvarar Håkan Wikman.
Årets kryssningsvärd är skådespelaren Riko Eklundh.
Seniorskeppet kommer i år lastat med körsång, line dance och andra dansformer,
bingo, pidro och bridge, vinprovning, yoga och andra motions- och
avslappningsformer, IT, skönhet och mode, knåp och pyssel, läsning och
litteratur, inspirerande föreläsningar, trafiksäkerhet, reseinfo och god mat och
dryck.
Busstransporter ordnas.
Priserna är följande om man är 2 personer i hytten:
255 €/person Seaside-hytt med fönster mot havet
245 €/person Promenade-hytt med fönster mot gågatan
220 €/person B-hytt utan fönster

Priserna är följande om man är ensam i hytten:
305 € Seaside-hytt med fönster mot havet
295 € Promenade-hytt med fönster mot gågatan
255 € B-hytt utan fönster
Kasta loss med oss och boka er med på Seniorskeppet 2019!
För närmare info och bokningar kontakta Inger Holmberg,
inger.holmberg@frimanresor.fi tfn 040 6781608.

Medlemsrekryteringstävlingen 2019
Kriterierna för medlemsrekryteringstävlingen 2019 är följande:
Kriterium 1:
1 poäng för varje ny medlem
Kriterium 2:
För varje ½ procents ökning av medlemsantalet, ytterligare 1 poäng
Första pris är 500 euro, andra pris är 300 euro och tredje pris är 200 euro.

Individuell medlemsrekryteringstävling 2019
Förbundet ordnar även en individuell medlemsrekryteringstävling år
2019. Poängräkningsgrunden är 1 poäng per värvad medlem.
Föreningarna meddelar om vem i föreningen som rekryterat flest
medlemmar i samband med årsrapporten för år 2019.
Första pris är teater-/konsertbiljetter för 120 euro, andra pris är teater/konsertbiljetter för 90 euro och tredje pris är teater-/konsertbiljetter
för 60 euro.

Bokmässan
Svenska pensionärsförbundet och God Tid finns med på Helsingfors Bokmässa i
Mässcentret i Böle, Helsingfors 24-27.10. Info om det svenska programmet
under dagarna, se https://kirjamessut.messukeskus.com/?lang=sv

Svenska pensionärsförbundets höstmöte 21.11
Höstmötet ordnas 21.11 i Tammerfors på restaurang Valtatie 30.
Fullmaktsgranskningen inleds kl. 11.15, lunch serveras från kl. 11.30 och
höstmötet börjar kl. 12.30. Höstmötet sänds direkt via förbundets webbplats och
Facebook.
Kostnaden per deltagare är 35 euro och SPF fakturerar föreningarna efter mötet.
Busstransporter ordnas till höstmötet enligt följande:
Buss från Östnyland till Tammerfors:
7.30 Lovisa turisthållplats
8.20 Borgå turisthållplats
8.45 Söderkulla
10.50 Tammerfors
Anmälningar till htikander@gmail.com eller tfn 050 4108468 (Henry Tikander)
Wikströms buss från Västnyland via Helsingfors till Tammerfors:
Tenala
kl. 06.40
Österby
kl. 07.00
Ekenäs busstation
kl. 07.00
Karis busstation
kl. 07.20
Ingå vsk
kl. 07.40
Pickala ABC
kl. 07.50
Kyrkslätt rampen
kl. 08.00
Iso Omena
kl. 08.10
Hanaholmen
Kiasma (H:fors)
kl. 08.45
Tammerfors
kl. 11.15
Launokorpis busstidtabell från Åboland meddelas senare.
Anmäl om ni behöver busstransport i samband med anmälan senast 1.11 till
förbundets kansli i Helsingfors, tfn 040 5780415 eller per e-post
kansliet@spfpension.fi
Se kallelse i God Tid nr 7.

Spänst i benen – musik och rörelse 3-5.12
Spänst i benen – kurs ordnas på Lehmiranta i Salo 3-5.12. Deltagarna lär sig att
på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk trygg inneaktivitet, som
aktiverar alla sinnen, t.ex. som pausjumppa vid olika träffar och motionsstunder.
Kursledare är Kitty Seppälä. Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum är 25€ per
natt.
Information: Kristina Heikel, sekreterare för samhällspolitisk påverkan, tfn 040
6357685 eller kristina.heikel@spfpension.fi
Anmälningsblankett finns på https://spfpension.fi/sv/blanketter/

Enkel god vardagsmat för små hushåll
Joan Granskogs nya kokbok, Enkel god vardagsmat för små hushåll, kan
beställas från kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415 eller köpas på
förbundets kansli i Helsingfors. Boken kostar 25 euro + porto och är en utmärkt
present!
Frågesporten
Uttagningarna till förbundets frågesport ordnas i regionerna:
Åboland 12.2 kl. 13.00, Åbo, platsen meddelas senare
Mellannyland 12.2 kl. 12.00, Arbetets Vänner, Annegatan 26, Helsingfors
Västnyland 12.2 kl. 12.00, platsen meddelas senare
Östnyland 12.2 kl. 12.00, Församlingsgården i Lovisa, Drottninggatan 22,
Lovisa
Österbotten 12.2 kl. 12.00, Arbetets Vänner, Formansgatan 14, Vasa
Åland, tid och plats meddelas senare
Finalen går av stapeln på Kåren i Åbo 26.3.2020. I finalen deltar ett lag från
Mellannyland, ett lag från Västnyland, ett lag från Åboland, ett lag från Åland,
tre lag från Österbotten och ett lag från Östnyland. Lagen ska bestå av både
manliga och kvinnliga deltagare.
Jesper von Hertzen gör frågorna till frågesportsuttagningarna och
frågesportsfinalen

SPF:s kalender 2020
Nu är det dags att beställa förbundets kalender för 2020. Priset för kalendern är
12 euro med pärm och 10 euro utan pärm för enskilda personer, för
medlemsföreningarna 10 euro med pärm och 8 euro utan pärm.
Kansliet i Helsingfors tar emot beställningar, kansliet@spfpension.fi, tfn 040
5780415.
Kalendern är en utmärkt present eller julklapp!

Stiftelsens gratulations- och kondoleansadresser
Stiftelsens adresser finns på Stiftelsens hemsida www.spfstiftelsen.fi. Kontakta
kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415.

Möjlighet att anmäla er verksamhet som kurs till Svenska folkskolans
vänners studiecentral
Svensk- och tvåspråkiga föreningar är välkomna att arrangera en samarbetskurs
med Svenska folkskolans vänners studiecentral (SFV). Kursarrangören beviljas
kursbidrag (statsbidrag) för kursen förutsatt att den uppfyller vissa
kriterier. Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 20 euro per
timme.
- Kursen har minst sju deltagare
- Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). SFV godkänner
undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt kursprogrammet.
- Kursprogrammet måste innehålla tydlig information om datum, klockslag
(starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
- Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs,
en föreläsning, ett seminarium eller liknande. En förening med olika
programinslag under en hel termin, kan anmäla hela
terminsprogrammet som en enda kurs.
- Det framgår i marknadsföringen att kursen arrangeras i samarbete med
SFV.

- Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från annan
studiecentral).
- Kursen anmäls till SFV senast två veckor innan starten via
webbtjänsten KURRE.
- Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats.
- År 2019 samlar vi in statistik om deltagarna och alla deltagare fyller i en
deltagarprofil.
- På www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/ hittar ni mera information och
direktlänk till KURRE.
Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice
Östman, beatrice.ostman@sfv.fi tfn 040-5026 026, som också gärna ger råd och
hjälper till med att planera kurser.

Hälsningar från Svenska pensionärsförbundets personal

