
Munsala Pensionärsklubb  

 

Ordförande Ralf Karlström 

177 medlemmar  

 

Månadsmöten med trevlig 

samvaro och kunskap, föreläsare som informerar om 

aktuella frågor som rör pensionärer, bostäder, juridik 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Munsala är en typisk jordbrukarort, där de flesta 

försörjer sig som rävfarmare, mink-farmare och/eller 

jordbrukare.  Bland de mer sevärda besöksmålen finns 

Munsala stenkyrka från 1700-talet, Svedbergs skola 

och dockmuseet i Pensala med mer än 6000 dockor, 

samt Storsands sanddyner. 



Nedervetil Pensionärsklubb  

 

Ordförande Marith  Hansell 

118 medlemmar 

 

Månadsträffar med varierat 

innehåll. Vi arrangerar hemliga resor höst och vår, 

likaså gemensam träff för Terjärv, Kronoby och 

Nedervetil varje sommar. 

 

 

 

 

 

Nedervetil gick ihop med Kronoby 1969, det är en 

utpräglad jordbruks-kommun med ca 1.700 invånare. 

Bland det du bör se finns kyrkan från 1753 (med plats 

för 500 personer), Seljeåsen, Österbottens Punkaharju 

med tjärbränning i Seljes. 



Nykarleby Seniorer  

 

Ordförande Görel Ahlnäs 

348 medlemmar 

 

Månadsmöten med flitiga medlemmar, 

teaterbesök, lokala för-fattare, samtalscafé 4 gånger/år 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

Nykarleby, en kulturstad som grundades av Gustav II 

Adolf år 1620. Här bor ca 7.500 invånare, med en 

spännande historia  med bl.a. slaget vid Jutas 1808.  

Kyrkan från 1708 är döpt efter den Heliga Birgitta. 

Kuddnäs (Zacharias Topelius hem), Café Brostugan, 

Herlers museum, Juthbacka gård och marknaden med 

30.000 besökare ska du inte missa vid ditt besök här. 



Närpes Pensionärsförening 

 

Ordförande Märta Backlund 

1.118 medlemmar 

 

Månadsträffar, musikcafé, IT-café, 

andra caféträffar, datastöd, teaterresor och andra korta 

resor, utflykter i närområdet, bowling, tennis, 

tipspromenader m.m. 

 

 

 

 

 

Närpes stad, ca 80 km söder om Vasa vid kusten, med 

knappt 9.500 invånare. Närpes är centrum för 

växthusgrönsaks-odlingen i Finland, där tomater och 

gurka står för en stor del av Finlands produktion. 

Sevärt är kyrkstallarna vid Närpes kyrka, kyrkorna i 

Övermark och Pörtom, och Öjskogsparken med 

hembygdsmuséet. 



Oravais Pensionärshem  

 

Ordförande Göran Westerlund 

361 medlemmar 

 

Månadsmöten, startat upp eget gym, 

Tallåsen, administrerar äldreboende med 44 

lägenheter, en hel del av den kommunala servicen. 

 

 

 

 

 

 

Oravais, en del av Vörå kommun, med ca 2.100 

invånare i Oravais, och här är det attraktivt att bo; 

centrumnära, havsnära och med jordbrujksmiljö.  

Oravais har en stark historia, och här ska du 

naturligtvis besöka Fänriks Ståhls Center. Andra bra 

besöksmål är Kimo Bruk och Kyroboas i Kimo, eller 

åk ut till Mickelsöarna.  



Pedersöre Pensionärsklubb  

 

Ordförande Gustav Kass 

406 medlemmar 

 

Månadsmöten med intressanta 

medverkanden med tal, musik, sång, stavgång, 

kyrksöndagar, gym, boule, vandringar, m.m. 

 

 

 

 

 

Pedersöre kommun, en typisk landsbygds-kommun 

med ca 11.000 invånare, och närmaste granne med 

Jakobstad.  Centret finns i Bennäs, ock kring 

Pedersöre finns ett antal besöksmål; Lostenen i 

Purmo, kyrkan från 1400-talet, kulturgården på 

Lassfolk och Fagerbacka fäbodställe. 



Petalax Pensionärsförening Nygammal  

 

Ordförande Gustav Rönnlöv 

263 medlemmar 

 

Månadsmöten med informationer och 

underhållare, teaterbesök, julmiddag, och 

resor, långa som korta. 

 

 

 

 

 

 

Petalax är en by med ca 1.200 invånare, och är en del 

av Malax kommun, beläget ca 30 min. söder om Vasa.  

Här finns det en hel dela att besöka; kyrkan med 

korsformig grundform, byggd 1805, 

hembygdsmuseum och Arstu hembygds-område i 

Nyby. 



Purmo Pensionärer  

 

Ordförande Karin Asp 

259 medlemmar 

 

Månadsmöten med informationer 

och underhållning, teaterresor, pidrospel, 

kyrksöndagar, besöker gym, och utflykter till 

historiska och kulturella platser m.m. 

 

 

 

 

 

 

Purmo är en del av Pedersöre kommun, med ca 1.400 

invånare boende i flera små mindre byar.  Lostenen, 

Hundbacka sten-åldersbosättning, Purmo träkyrka 

från år 1772, hembygdsgården i Åliden, och den 50 

km långa vandringsleden Utterleden är besöksmål väl 

värda ett besök. 



Terjärv Pensionärer  

 

Ordförande Hans Sandström 

278 medlemmar 

 

Medlemsmöten med talprogram, 

musik, informationer, servering, stavgång och boule 

varje vecka, hemlig resa, data-kurser, gymkurser, 

grillparty m.m. 

 

 

 

 

 

 

Terjärv är en del av Kronoby kommun med ca 2.400 

invånare. Har gått från jord-bruksnäringar till industri 

och tjänstepro-duktion, där största industrin är Rani 

Plast.  Bland besöksmålen bör man se kyrkan från 

1774, och hembygdsmuséet. Här finns härlig 

vandringsnatur, och här arran-geras ofta 

musikevenemang. 



Vasa Svenska Pensionärsförening 

Vips 

 

Ordförande Bernice Tiihonen 

515 medlemmar 

 

Månadsmöten med intressanta föreläsare, 

konsertbesök, teaterbesök, långa och korta resor, 

informationer som lockar både äldre och yngre 

medlemmar 

 

 

 

 

 

Vasa stad med drygt 67.000 invånare, en kuststad med 

färjeförbindelse med Umeå. Stora företag i Vasa är 

bl.a. Wärtsilä, ABB tillsammans med ca 140 mindre 

företag knutna till energiklustret i regionen.  Här 

måste du se Gustav III:s hovrättshus, den grekiskt 

ortodoxa  kyrkan och kanske hinna med körfestivalen 

i maj. 



Vasanejdens Pensionärer 

 

Ordförande Maire Glader 

40 medlemmar 

 

Möten varje onsdag med  

varierande program, lokala föreläsare, 

varvat med studiebesök, några resor per år, julfest med 

julbord och dans m.m.  

 

 

 

 

 

Vasa stad med drygt 67.000 invånare, en kuststad med 

färjeförbindelse med Umeå. Stora företag i Vasa är 

bl.a. Wärtsilä, ABB tillsammans med ca 140 mindre 

företag knutna till energiklustret i regionen.  Här 

måste du se Gustav III:s hovrättshus, den grekiskt 

ortodoxa  kyrkan och kanske hinna med körfestivalen 

i maj. 



Vörå Pensionärsklubb  

 

Ordförande Torbjörn Ehrman 

160 medlemmar 

 

Månadsmöten med aktiviteter 

som intresserar både yngre och äldre 

medlemmar, teaterbesök, föredrag m.m. 

 

 

 

 

 

Vörå kommun med ca 6.700 invånare är en 

landsbygdskommun med skärgårdsdel. 

Kommunen är en attraktiv boendekom-mun, 

centrumbetonad och havsnära. Stora näringar är gris- 

och pälsfarmande. Största träkyrkan som fortfarande 

används är från 1627, och finns här. Vörådagarna 

under en sommarvecka är också besöksvärd. 

 



Övermark Pensionärsförening  

 

Ordförande Harlan Röös 

200 medlemmar 

 

Månadsmöten med föreläsare, 

sång och musik,1:a Majfest, motionsdagar, jullunch 

med uppvaktningar, varje sommar minst en resa. 

 

 

 

 

 

I Övermark finns ca 1.100 invånare, Orten har ett rikt 

föreningsliv med många ideella föreningar. Här finns 

karosserifabrik och många företag inom 

växthusbranscherna. Post- & hembygdsmuseet, 

kyrkan, samt Risnästräsk och Högåsen med tjärdal är 


