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Om Jeppo, där vi verkar

• Självutnämnd ”varghuvudstad 2018”

• Jeppo kommundel i Nykarleby har ca 930 invånare, 
varav ca 23% är över 65 år

• Traditionell lantbruks- och pälsdjursbygd, men med 
kraftfulla industriella inslag:
– Oy Mirka Ab med ca500 anställda i Jeppo och >95% export, 

– Potatisodling och -förädling

– Eget ”energikluster” genom produktion och delvis 
utnyttjande av Biogas från lantbrukets restprodukter och 
”export” till andra regioner av grön energi i form av både 
Biogas och vindkraft



Jeppo Pensionärsklubb r.f.

• Har 130 medlemmar
– <65 år 4

– 65-75 år 54

– 75-85 år 50

– >85 år 22

Fördelningen kvinnor/ män 53/47%

Medlemsantalet har utvecklats svagt positivt, men 

det är en  utmaning att locka  med yngre personer i 
verksamheten

Värdeord: Gemenskap, Tolerans, Glädje



Verksamheten

– Månadsträffarna med gästföreläsare och program, 
samlar 50 - 60 medlemmar varje månad

– Vår kontinuerliga satsning på IT bär allt mera frukt:
• Nästan 75% av våra medlemmar nås per e-post
• Vi utvecklar vår hemsida kontinuerligt och den har nu ca 

140-160 besök per månad

- Plock ur övrig verksamhet: 
- eftermiddagsverksamhet två ggr i veckan, 

- lokala/regionala resor, 
- Friluftsdagar 
- välbesökt julfest i December
- Representation vid SPF:S och regionens vår och höstmöten och andra 
gemensamma träffar



Utmaningar/kommande projekt:

– Få med ensamma pensionärer i verksamheten  

– Få med yngre pensionärer som medlemmar

– Förbättra kommunikationen till allmänheten

– Utveckla kommunikationen till potentiella 
medlemmar

– Arbeta vidare med verktygsduken som 
Föreningskicken utvecklat



Intresse för Kvarkensamarbete

– Liten förening med begränsade personresurser 
men stort intresse för samarbetet över Kvarken

– Främst på regionnivå i samarbete med andra 
föreningar i nejden

– Gärna fokusering på föreningar av liknande 
storlek, och med liknande 
verksamhetsförutsättningar som vi har



Tack !


