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Till föreningarna 
 
 

CIRKULÄR 11/2016   Vasa 4.11.2016 

 
 

SEMINARIET ”Det goda åldrandet – vårdmodeller i förändring” 
 

SPF Österbotten har via samarbetet med GERDA-projektet (gerontologiskt 
kunskapscenter) fått inbjudan att delta i seminariet Det goda åldrandet – 
vårdmodeller i förändring. Temat för seminariet är hem- och anstaltvård samt 

närståendevård. Tidpunkt för seminariet är 1.12.2016 kl. 9.30–16.00 och platsen 
är Åbo Akademi, Strandgatan 2, Auditorium Bruhn (vån 3). 
På seminariet diskuteras nedskärningarna inom den offentliga sektorn, 

privatiseringen av äldreomsorgen och anhörigas vårdansvar. Ledande experter 
inom området, bland annat Yngve Gustafson, professor/överläkare vid 

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, föreläser 
under dagen och vi får även höra de äldres egen röst. 
Efter seminariet ordnas en paneldiskussion, där SPF Österbotten representeras 

av Peter Sahlsten och Carita Björne. 
Seminariet riktar sig till personal inom äldreomsorg, beslutsfattare, forskare samt 

äldre.  Antalet platser är begränsat, men det finns reserverat 20 platser för SPF 
Österbotten. Anmälning kansliet i Vasa senast 17.11 till undertecknad, helst per 
e-post. Meddela även om eventuell specialdiet. Platserna fylls i den ordning 

anmälningarna mottas. 
Seminariet är gratis och programmet i sin helhet hittar du via länken: 
https://detgodaaldrandet.wordpress.com/om-2/. 

 
 

REGISTERVERKSTÄDER 
 
Registerverkstäder kommer att hållas under våren för medlemsregisteransvariga i 

föreningarna. Åsa Danilesson besöker regionerna och håller i trådarna för 
verkstäderna. I Österbotten strävar vi till att hålla 4 verkstäder.  
Första verkstaden kommer att hållas i Vasa måndagen 30.1.2017 för 

föreningarna Petalax, Malax, VIPS, Vasanejden, Korsholm och Kvevlax. 
Den andra verkstaden hålls i Lappfjärd tisdagen 31.1.2017 för föreningarna 

Korsnäs, Övermark, Närpes, PIKT och Lappfjärd. Meddela er förenings 
deltagande, högst 2 per förening, till kansliet i Vasa senast fredagen 20.1.2017. 
Meningen är att i små grupper öva, ge tips, gå igenom nya funktioner och att lära 

av varandra. Har ni frågor om det nya medlemsregistersystemet kontakta Åsa 
Danilesson, tfn 020 728 8814 eller e-post asa.danielsson@spfpension.fi. 

Datum för verkstäderna norr om Vasa återkommer vi med senare. 
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WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 17.2.2017 
 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av 
pjäsen ”Pleppo två! – Vi mårar åpå!”.  

Ted och Kaj är äntligen tillbaka på Wasa Teater med en välskapt humorbaby! PLEPPO 
TVÅ!– Vi mårar åpå! är en ohämmad tvåmansshow med Svenskfinlands favoritduo! 
Uppföljaren till succéföreställningen Pleppo LIVE! bjuder på otyglad fullblodshumor när 
den är som allra häst – i-ha-haa! Från hejmtraktens kafferum och kyrksalar via 
storstadens hysteri och ända ut i rymden – PLEPPO TVÅ! är en sprakande samling 
nyskrivna sketcher i oefterhärmlig pleppoanda, med nya original och välbekanta 
karaktärer. 

Föreställningen är fredagen 17 februari klockan 14.00. Pris per person är 26€ 
(normalt pensionärspris 28€). SPF Österbotten har 222 platser reserverade till 
föreställningen 

BINDANDE anmälningar till undertecknad senast måndagen 23 januari 2017 
klockan 12. Varje förening är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. 

Bokningarna tas emot i den ordning de kommer.  
 
 

AKTUELLT 
9.11 Samövning i Vasa inför PangSÅNGfesten  >> Läs mera 
9.11 Regionens höstmöte i Munsala  >> Läs mera 
18.11 Höjdartalare på Norrvalla  >> Läs mera 
16 – 19.11 Fantomen på Operan, Stockholm   >> Läs mera 
23.11 Pidroturnering  >> Läs mera 
24.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors   >> Läs mera  
1.12 Seminariet Det goda åldrandet – vårdmodeller i förändring.  >> Läs mera 
25.1.2017 Sinnen och kommunikation, Vasa 
30.1.2017 Registerverkstad i Vasa  >> Läs mera 
31.1.2017 Registerverkstad i Lappfjärd  >> Läs mera 
17.2.2017 Wasa Teater, matinéförställning Pleppo två!   >> Läs mera 

 

 
 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 
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