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Trivsel och påverkan
Det viktigaste vi har i vår organisation är föreningarna och alla de 
personer som aktivt axlar ansvar för att verksamheten fungerar.   
I denna tidning kan vi kort presentera våra olika föreningars aktivite
ter. De flesta av våra föreningar satsar mycket på den sociala samva
ron och på att diskutera aktuella samhällspolitiska frågor. Det vill säga 
vi försöker trivas ihop och vi försöker bli klokare genom diskussioner.

Men vi bör kanske också mer engagera oss för att påverka de 
samhälleliga besluten. Speciellt gäller det naturligtvis beslut som   
har betydelse för pensionärerna och den åldrande befolkningen.

Vi har många utmaningar framför oss, inte minst på grund av att vi 
troligtvis kommer att få en ny regering som kommer att förverkliga 
en borgerlig politik. Nu måste vi följa med hur kommunerna förverkli
gar intentionerna i äldreomsorgslagen. 

Och vår kanal kan vara äldrerådet i kommunen. Det är viktigt att våra 
föreningar som har representation i äldreråden är aktiva och initiativ
rika. Det innebär att vår representant bör föra upp frågorna till 
diskussion på föreningarnas medlemsmöten och att medlemmarna 
kommer med förslag. I kommuner där vår förening inte har egen 
representant i äldrerådet är det viktigt att knyta kontakt med andra 
representanter och via dem påverka.

På distriktsnivå bör vi hjälpa våra representanter i äldreråden och 
årligen samla in information om hur arbetet fortskrider.

PCF’S SVENSKA DISTRIKT

Ordförande  Marianne Laxén, mannelx@hotmail.com
Vice ordförande  Brita Helsing, 0400 421 140,
 brita.helsing@anvianet.fi
Sekreterare  Stig Kumlin, 0400 500 584, 
 stig.kumlin@pp.inet.fi
Informatör  Marianne Laxén
Kassör  Rauno Kousa, rauno.kousa@pp.inet.fi

PCF’s styrelse Rauno Kousa, Stig Kumlin, ersättare
PCF’s fullmäktige Marianne Laxén, Bertel Sundman, ersättare
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Torsten Gabrielsson – Hedersknyffel och gentleman
Vi lever nu i datavärlden. 
Det fastslår pensionären 
och förtroendemannen 
 Torsten Gabrielsson, 78,  
i Ekenäs. Han har dator,  
kan skicka text och foto
grafier och är bekväm med 
hanteringen av data.

w Torsten ”Totti” Gabriels-
sons beslutsamhet att tack-

la datavärldens nya utmaning-
ar är bara ett av de dragen, 
som gör honom till en person-
lighet i sin generation. När man 
ser den gråsprängda pensio-
nären med sin stabila gång och 
sin aktionsberedskap frestas 
en utomstående att knyta ihop 
två framstående egenskaper 
hos Totti. Han är både gentle-
man och hedersknyffel.

Det är inte svårt att förstå 
varför Torsten Gabrielsson 
väcker sympati och vänliga 
känslor. Det han åtar sig att 
sköta, det gör han noggrant 
och med besked.

Han är också hedersmedlem 
i kommunfackets JHL, Finlands 
svenska socialdemokrater och 
den socialdemokratiska ung-
domsorganisationen Unga Ör-
nar. Efter att ha gått folkskolan 
hade Torsten Gabrielsson nog 
inte framtiden klart utstakad. 
Gossen från jordbrukslägenhe-
ten i Backgränd, Karis, sökte 
jobb där det fanns att få. Han 
var bygghjälp hos Danielssons 
växthusodlingar, hjälpte pap-
pan med odlingsarbete på Väs-
terby gård i Ekenäs och hyste 
drömmar om att bli snickare 
eller timmerman. Han gick den 
linjen i västra Nylands yrkes-
skola i Karis.

Sundströms snickeri i Eke-
näs fanns delvis på den tomt i 
Ekenäs där ”Folkan” står i dag. 
Hos Sundströms jobbade den 
unge Gabrielsson i tolv år. Det 
slutade med thinnerförgiftning 
och besvärliga sviter. Hos Sund-
ströms hade man inget fack och 
inget egentligt arbetarskydd 

heller. Bolinerna var alltså lö-
sa och lite i roffarkapitalismens 
stil. Det kunde man också mär-
ka på den magra lönepåsen.

Därefter fick Totti Gabriels-
son en lyckospark mycket nä-
ra centrumplanen i Ekenäs. Han 
anställdes av Ekenäs stad som 
vaktmästare för idrottsplaner-
na och det var ett uppdrag han 
fullföljde i 32 års tid, ända fram 
till pensioneringen år 2000. 
Dessutom dubblerade Totti 
som morgontidig tidningsutde-
lare. Jobbet och extraknäcket 
gav honom en mycket god kon-
dition, som han ännu drar nyt-
ta av. Dubbeljobbet krävde ord-
nade levnadsvanor.

– Jag fick många vänner och 
bekanta under dessa år. Det 
var skönt att jobba utomhus 
efter den kvävande tiden som 
möbelfärgare hos Sundströms, 
berättar Torsten Gabrielsson.

När Torsten Gabrielsson in-
trädde i det kommunalas tjänst 
fanns genast en kamrat till 
hands. Det var den legendaris-
ke eldsjälen Fjalar Wiberg, 
som lockade honom att anslu-
ta sig till kommunfacket och 
även Ekenäs socialdemokratis-
ka förening.

I 28 år fungerade Torsten 
Gabrielsson som lokalavdel-
ningens sekreterare inom kom-
munfacket. Uppdraget över-
lappade delvis med sysslan att 
i fjorton år fungera som sekre-
terare i styrelsen för Ekenäs 
socialdemokrater. 

Då fick han också svara för 
föreningens information till lo-
kala media. Först hade han ett 

gott samarbete med lokaltid-
ningen Västra Nylands skickli-
ga kommunalreporter Sven 
Holmström, senare gällde det 
att sända in egna texter till VN, 
som ofta nog förhöll sig lite kin-
kigt till ett socialdemokratiskt 
budskap.

Torsten Gabrielssons ar-
betsinsatser under en lång tid 
vittnar både om en samvets-
grann och slitstark natur. Han 
har i själva verket varit så upp-
tagen av sina förtroendesyss-
lor att han först för fyra-fem år 
sedan anslöt sig till Ekenäs pen-
sionstagare. Men sedan tre år 
tillbaka är han den framgångs-
rika föreningens sekreterare.

Kvinnorna i Tottis släkt har 
varit av ett segt virke. Hans 
eget liv pekar i samma riktning. 
Han har inte ordinerats medi-
ciner, det är länge sedan han 
rökte och med sprit umgås han 
ytterligt försiktigt. Så är han 
också en stöttepelare i allt som 
han engagerar sig i. Inte med 
stora later men med en under-
fundig flit och vänlighet.

I dag sköter Totti konditio-
nen med cykling, promenader 
och strövtåg i skogen där 
svampfamiljerna känner igen 
den idoga samlaren. Blir det 
tid över följer han med TV och 
tidningar. 

Lite resignerad – eller klok – 
är Totti i alla fall. Alla barnbarn 
är inte lika benägna att följa far-
fars kloka råd. Men det tar Tot-
ti med en klackspark. Man kan 
inte påtvinga unga människor 
varken sina råd eller åsikter.

En aktuell sak är klar. Tor-
sten Gabrielsson gillar inte ut-
fallet av senaste riksdagsval. 
Sannolikt får vi räkna in honom 
på barrikaden när det nästa 
gång gäller att försvara lönta-
garens och pensionstagarens 
intressen och rätt. Engage-
manget är självfallet och inne-
håller aldrig en kalkyl för egen 
vinning.

Ralf Friberg 

VALRESULTATET: SDP BEHÖVER GRUNDLIG SJÄLVRANNSAKA N

SDP var riksdagsvalets klart största 
förlorare. Inte nog med det,  
SDP:s understöd har kontinuer
ligt sjunkit i val efter val sedan år 
2003, och fr.o.m. år 2005 har SDP 
tappat 42 procent d.v.s. nästan 
hälften av sitt understöd.

SDP har förlorat sitt väljarunder
stöd åt fyra håll: sannfinländarna, 
samlingspartiet, soffliggar partiet 
och – gravgården.

Till sannfinländarna har de 
väljare svängt som tycker att  
SDP blivit ett för ”modernt” parti 
som sysslar alltför mycket med 
”mjuka” frågor såsom jämlikhet, 
invandring, miljö och medel
klassproblem. Till samlingspartiet 
har åter de väljare svängt, som 
paradoxalt nog tycker att SDP  
inte tillräckligt bryr sig om medel
klassens och de högre utbildades 
intressen.

SDP:s dilemma har här varit, 
att då man turvis bugat för an
tingen arbetarklassväljarna eller 
medelklassen, har man samtidigt 
kommit att visa rumpan för den 
andra respektive väljarkategorin.

En del av de forna väljarna 
har så i sin ovisshet valt att ligga 
på sofflocket i väntan på att SDP 
äntligen finner sig själv och sin 
linje – med risk för att denna 
väntan blir så lång, att in träder 
den fjärde kategorin: en stor del 
av SDP:s traditionella väljare har 
hunnit dö av ålder, samtidigt 
som nyrekryteringen bland unga 
är nästan obefintlig.

Ny start är möjlig som del av bred 
oppositionsfront

SDP har skäl till grundlig själv
rannsakan. Det räcker inte längre 

att SDP under svunna årtionden 
varit den bärande kraften i   
bygget av det nordiska välfärds
samhället i Finland. SDP måste 
nu vinna ett helt ny förtroende 
både bland tidigare och ännu 
mera bland helt nya väljarkate
gorier.

En lovande början kan en 
 aktiv oppositionspolitik ge mot 
högermännens SSSregering. 
Men oppositionspolitiken måste 
byggas upp i en gemensam front 
med de andra framstegsvänliga 
oppositionskrafterna, Vänster
förbundet och De gröna, samt i 
värdeliberala och andra jämlik
hets, t.ex. invandrarfrågor,   
med SFP – inte minst i värnet av 
svenskans ställning i Finland.

Thomas Micklin

Månadens INTERVJU

Torsten och Jack.

Medlemsvärvningskampanj i Norge

Pensionärsförbundet i Norge har inlett en 
medlemsvärvningskampanj. För en tid sedan 
sände man ut medlemstidningen ”Pensjonisten” 
jämte en broschyr och ett brev. Målgruppen är 
alla personer i Norge mellan 67 och 70 år. 

I värvningsbrevet understryker man att 
”Pensjonistforbundet” som den norska organisationen 
officiellt heter är partipolitiskt neutral och att man arbetar 
för att tillvarata pensionärernas rättigheter. Pension, 
äldreomsorg, hälsa och kultur står i fokus. Förbundet kan 
också erbjuda rabatter och andra medlemsförmåner.

Nu hoppas man på många nya medlemmar. Det norska 
pensionärsförbundet har sammanlagt 210 000 
medlemmar fördelade på 19 distrikt och 850 
lokalavdelningar. 
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Borgånejden

w Vi varvar varm social sam-
varo med information för 

vår åldersgrupp, samt rekrea-
tion i form av teater och utfär-
der till platser i Finland och till 
våra grannländer. Varje tors-
dag träffas ca 50 medlemmar 
på Lundagården i Borgå, där vi 
utbyter tankar, lyssnar på in-
bjudna föreläsare och våra eg-
na förmågor uppträder, vår 
sånggrupp Timotej sjunger vid 
fester. 

Helsingfors

wHelsingfors Pensionstagare 
samlar en skara som disku-

terar livligt. Under våren har 
vi diskuterat frågan om Ryss-
land och dess grannländer med 
inledning av Marcus Lyra fd 
ambassadör i Moskva, vi har 
diskuterat det kommande riks-
dagsvalet efter en provoceran-
de inledning av FSD:s heders-
ordförande Jacke Söderman 

Karis 

w Karis Svenska Pensionstaga-
re har en aktiv verksamhet. 

Under våren har vi haft besök 
av Ralf Friberg, tidigare ord-
förande i det PCF:s svenska di-
striktet som talade om nuläget 
i politiken. Tandskötare Camil-
la Appelgren talade om tand-
vård och Kirsi Ala-Jaakkola, 
ansvarig för äldre omsorgen i 
Raseborg, redogjorde om pla-
neringen äldrevården.

Ett vårvinterjippo ordnades 
i Jogging Team stugan i Karis 
där vi grillade korv, sjöng all-
sång, tävlade i frågesport, 
drack kaffe, och trivdes tillsam-
mans. Maarit Feldt-Ranta re-
dogjorde för nuläget i det då 
pågående riksdagsvalet.

Flera pensionärsföreningar 
i trakten, oss inberäknat, har för 
vana att tillsammans besöka 
gudstjänster. Vi har också be-
sökt Tryckeriteatern i Karis 
samt Fallåker Teater. En resa 
är ännu på kommande. Vi kom-
mer att besöka Tytyri gruvan 
i Lojo och Paikkari torp. 

Veikko Wigren

Närpesnejden

w Varje 1 maj uppvaktar 
Närpesnejdens Pen-

sionstagare, Fackliga Lo-
kalorganisationen och 
SDP vid De Rödas grav på 
Närpes kyrkogård. Där vi-
lar de elva fångar, som 
dog i fånglägret i Närpes 
918.

Vi lägger ner en bukett 
med orden ”Vi hedrar ert 
minne”. Så sjunger vi 
”Framåt mot ljus och mot 
frihet”. Efteråt samlas vi 
till kaffe och diskussion.

Tillsammans i Vasa

w Trots snöglopp och kulet vä-
der blev det en träff i festli-

ga former när ett fyrtiotal gla-
da pensionstagare från Jakob-
stad och Närpes i slutet av 
mars besökte Vasa. Där sam-
manstrålade de med ett tretti-
otal medlemmar i Vasa pen-
sionstagare. 

Att Marianne Laxén, ordfö-
rande i PCFs svenska distrikt, 
mött upp och höll festtalet för-
höjde ytterligare stämningen.

Efter ett avbrott på ett tio-
tal år återupptogs traditionen 
med regelbundna träffar mel-
lan Pensionärsgillet i Jakob-
stad och Vasa Pensionstagare 
i fjol höstas. Träffen i oktober 
på Tobaksmagasinet i Jakob-
stad, där Pensionärsgillets ord-
förande Bror Nygård höll i trå-
darna, gav mersmak.

Tisdagen den 24 mars blev 
tanken verklighet. Sjuttiotalet 
förväntansfulla pensionstaga-
re som bänkat sig i festsalen 
på Bergcenter i Vasa välkom-
nades av värdföreningens ord-
förande Brita Helsing och av 
Sundom spelmanslag under 
Pajken Sahlströms ledning. I 
två repriser bjöd spelmännen 
såväl på gammal folkmusik 
som dansmusik från deltagar-
nas ungdomstid. På musikalisk 

Östnyland

w Östnyländska Pensionsta-
gare hade på Fastlagstisda-

gen glada gäster från Borgånej-
dens svenska pensionstagare. 
Tillsammans med dem åt vi ärt-
soppa i Lovisa. Allt medan ärt-
soppan värmde våra sinnen 
tilldelade våra gäster oss rik-
ligt med Brunbergskyssar. 

Vår lilla förening utövar en 
sund och familjär samlevnad. 
Vår ordförande Anna-Liisa Ott-
man välkomnar oss till träff. 
Else Johnsson håller stramt i 
trådarna, hon kommenderar 
gymnastiken med orden ”ar-
mar böj och benen lyft” och al-
la lyder snällt!

Else sätter även allt som 
händer till pappers, därtill räk-
nar hon pengarna. Den som nu-
förtiden sköter kassan funge-
rar även som bankfunktionär. 
Nordea banken har gett spar-

Jakobstad

w Pensionärsgillet i Jakobstad är en livs-
kraftig förening. Med 39 år på nacken 

fortsätter föreningens medlemmar att träf-
fas varje tisdag eftermiddag under vår- och 
höstterminerna. Träffarna fyller en viktig 
social funktion. Speciellt uppskattat är all-
sångsträffarna när föreningens egna spel-
män medverkar. 

Däremellan besöks föreningen av inbjud-
na gäster som berättar om aktuella och in-

underhållning bjöd även Vasa-
föreningens egen sånggrupp 
under Göran Heinonens och 
Sonja Österbergs ledning. 

I sitt festtal uppehöll sig Ma-
rianne Laxén framför allt vid 
pensionärernas utkomstfrå-
gor. Hon konstaterade bl.a. att 
avkastningen från pensions-
fonderna är så stora att de 
mycket väl skulle räcka till bå-
de för att återställa jämlikhe-
ten i beskattningshänseende 
mellan pensionärer och lönta-
gare och till att höja de lägsta 
pensionerna till en skälig nivå.

Under pausen surrade sam-
talen kring kaffeborden, lotter 
köptes och kanske ett och an-
nat nytt vänskapsband knöts. 
Därefter fortsatte programmet 
med mer musik, med en fråge-
sport som leddes av Boris 
Berts och inte minst med lot-
teridragningen med en massa 
priser som donerats av såväl 
företag som enskilda. Före av-
slutningen och hemfärden 
framförde Rolf Kalberg ett tack 
från närpesdeltagarna och 
Bror Nygård ett tack från ja-
kobstadsdeltagarna. Att det 
bör bli en fortsättning var alla 
ense om.

aeh

ken ät ”bankfröknarna” så nu 
sköter kunden byråkratin och 
”tråmar” därefter pengarna i 
Nattfacket!

I litet tårdrypande stämning 
avslutade vi vårsäsongen i 
medlet av april. Flera av våra 
medlemmar ser fram emot att 
få sätta igång med vårbruket 
och arbetet med veden, t.ex. 
vår vän Anna, 90 år, sade att 
hon på vårkanten måste kärra 
in 10 kubik torrved med tanke 
på nästa vinters köldgrader.

Vår hovmusikant Crister li-
vade sedan upp stämningen 
med att på gitarr spela några 
vackra folkvisor.

Sommarträffen firar vi den 
17 juni. Östnyländska pen-
sionstagare önskar alla pen-
sionstagare trevlig sommar!

Per-Erik Johnsson

tressanta frågor.  Återkommande program-
inslag är också frågesport, stolgympa, ”Så 
ska det låta”, utfärd på fastlagstisdagen, 
gemensam fest för de medlemmar som fyllt 
jämnt under året, samt naturligtvis julfest. 

För att förgylla tillvaron för de äldre i re-
gionen brukar spelmännen och förening-
ens sångare uppträda på äldreboenden och 
vårdinrättningar med ett omväxlande sång- 
och musikprogram. 

CH
Pensionärsgillet vid den konst
gjorda sjön Hunurijärvi 2014.

och vi har fått information om 
aktuellt inom metallbranschen 
av ombudsman Nina Wessberg.

Dessutom har föreningens 
medlem Henrik Helenius berät-
tat om ett besök vid onsdags-
klubben i Stockholm. Förening-
en motsvarar Wanhat Toverit 
i Finland.

mlx

Föreningens gubbar har dukat upp för kvinnodagens kaffe.

Vi firar våra medlemmar på 
Kvinnodagen, på Farsdagen, 
samt med en gemensam födel-
sedagsfest. Endagsutfärder till 
museer, senast till vetenskaps-
centret Heureka, ger variation 
i vardagen. Vår sommarresa 
2-3 dagar i juni, i år går till Tam-
merfors-Tavastehus trakten. 
Vårt mål är att ge medlemmar-
na en värdefull pensionärstid, 
med kvalitet.

Torsten Spring

E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/2015 31


