
Till Åbo stad 

 
Med anledning av att Svenska pensionärsförbundet i Finland fyller 50 år har förbundet uppmanat 
de finlandssvenska pensionärsföreningarna att genom uppvaktningar och evenemang 
uppmärksamma lokala beslutsfattare på de äldre invånarnas behov och intressen. Kampanjen 
har fått namnet Jubileumsbudkavle och avsikten är att budskapen i budkavlen samlas regionvis 
för att därefter överlämnas till riksdagen. 

 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. önskar uppmärksamma Åbo stad på de svenskspråkiga 
seniorernas situation och problematik och hoppas att Åbo stad stöder föreningen i den pågående 
kampanjen. 
 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. överräcker härmed till stadens ledning följande budkavle. 

 
 
Åbo svenska Pensionärsklubb r.f. erbjuder svenska pensionärer i Åbo en mångsidig 
verksamhet som i första hand är inriktad på gemensamma kultur- och motionsaktiviteter. 
Föreningens medlemsantal har pandemin till trots ökat och under det senaste året ordnades 166 
olika slag av möten och evenemang med ca 2500 deltagare, vilket med beaktande av de 
svenskspråkigas andel av invånarna i Åbo stad kan betraktas som omfattande. Särskilt kan 
framföras att pensionärsklubben blev utsedd till årets IT-förening 2021 av Svenska 
pensionärsförbundet.  
Åbo svenska pensionärsklubb har som ett särskilt uppdrag att bevaka de svenskspråkiga 
pensionärernas jämställda förutsättningar att erhålla service på svenska tillhandahållen av Åbo 
stad.  
 
Åbo svenska pensionärsklubb vill uppmärksamgöra Åbo stad på att antalet äldre invånare växer 
och därmed också behovet av service, rådgivning och handledning. Särskilt beroende är äldre 
invånare av att tillräckliga hälsovårdstjänster och adekvata boendeformer finns att tillgå men att 
staden även i sin stads-, byggnads-, kultur- och trafikplanering beaktar äldre människors behov 
och förutsättningar.  
 
Svenskspråkiga i Åbo utgör en språklig minoritet. Minoritet innebär inte behov av service i 
miniatyr. I dagens läge erbjuder Åbo stad ingen svenskspråkig äldreomsorg i egen regi men tack 
vare privata organisationer finns tillgång till vård och omsorg på svenska som köptjänst. 
 

Åbo svenska pensionärsklubb förutsätter att staden även i framtiden garanterar 
svenskspråkig service i enlighet med språkgruppens behov.  

 
 
Svensk service är i hög grad beroende av personalens språkkunskaper. Inom social- och 
hälsovårdsservicen är personalens språkkunskaper i svenska begränsade medan möjligheten av 
att som åldrande klient få tala sitt modersmål kan vara avgörande för omsorgens och vårdens 
kvalitet.  
 

Åbo svenska pensionärsklubb anser att kunskaper i svenska bör vara en del av 
personalens kompetenskrav vid rekrytering till stadens tjänster och beaktas i 
personalutbildning och lönesättning. 



Informationen om Åbo stads tjänster på svenska är splittrad och svårtillgänglig. Inom 
kultursektorn, idrotts- och motionsverksamheten, social- och hälsovården, vuxenutbildningen och 
stadsplaneringen m. fl. erbjuds i viss utsträckning service på svenska men i synnerhet för en 
äldre person kan det vara svårt att navigera i informationsflödet. Situationen blir inte lättare av att 
informationen i allt högre grad ges i digital form. Alla äldre har inte tillgång till eller resurser för 
nätservice. 
 

Åbo svenska pensionärsklubb önskar att staden samlar den svenska 
informationen till ett ställe och att webbsidorna i högre grad utvecklas med tanke 
på de svenskspråkiga användarnas behov. Särskilt angeläget är att Åbo stads 
svenskspråkiga handledning inom social- och hälsovården med det snaraste 
uppdateras såväl på webbsidorna som gällande de befintliga personalresurserna.  

 
 
För att den svenskspråkiga servicen skall utvecklas på ett ändamålsenligt sätt förutsätts ett 
fungerande samarbete mellan stadens olika serviceformer, tredjesektorns organisationer och 
frivilliga föreningar. 
 

Åbo svenska pensionärsklubb föreslår att Åbo stad ingår ett målinriktat 
kompanjonskap med den privata och frivilliga sektorns organisationer i Åbo i 
syfte att förbättra och utveckla den svenskspråkiga servicen för och omsorgen 
om de äldre. Åbo svenska pensionärsklubb är beredd att axla sin del av ansvaret 
och inväntar stadens initiativ. 

 
 
 
 
 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. emotser Åbo stads aktiva åtgärder i syfte att garantera stadens 
svenskspråkiga pensionärers livskvalitet. 
 
 
 
Åbo den 30 maj 2022 
 
På Åbo svenska pensionärsklubb r.f.:s vägnar 
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