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SVENSK A DISTRIK TE T

Vi ska bli fler!
Pensionstagarnas Centralförbund startar en medlemsvärvningskampanj den 15
februari som pågår till den
15 november detta år. Vårt
svenska distrikt hade sitt
planeringsmöte inför kampanjen i samband med vårt
höstmöte.

DISTRIKTETS PLAN:

Vad tänker vår nya ordförande?
Tidningen Eläkkeensaaja pratade med Stig Kumlin, nyvald ord
förande för PCF:s svenska distrikt om hans tankar kring uppdraget.
På den första frågan ”vem är du, hur skulle du presentera dig” svarade
Stig, eller Stigu som han kallas bland vänner
det var en komplicerad fråga, jag har aldrig egentligen täkt på vem
jag är. Jag är född och uppvuxen i en arbetarfamilj. Efter folkskolan
fortsatte jag i yrkesskola och sen ut i arbetslivet i metallbranschen
25 år. Facklig ombudsman på Metallarbetarförbundet i 17 år. Min
identitet har jag via mitt arbete.

Varför gick du med i PCF?
Jag ville vara aktiv även som pensionär. Försökte grunda en förening
för Metalls veteraner med det blev ingenting av det försöket. Då
anslöt jag mig till Helsingfors pensionstagare. Jag ville fortsätta med
att försöka påverka i viktiga samhällsfrågor – därför gick jag med.

Vilka är PCF:s viktigaste uppgifter?
Svaret är kort och koncist: intressebevakning, intressebevakning,
intressebevakning. Frågor gällande storlek på och beskattning av
pensionerna (speciellt de lägsta) och äldrevården. Digitaliseringen
som utgör ett stort bekymmer för många pensionärer och gamlingar.

Vad är aktuellt just nu i det svenska distriktet?
Medlemsvärvningen är det viktiga, det skall vi arbeta med hela året.
Utmaningen är speciellt stor i Helsingfors med omnejd eftersom
endel svenskspråkiga ansluter sig till finska PCF föreningar som
fungerar i deras närmiljö. Språket är inte ett hinder i
Helsingforstrakten.

Har du nytta av dina arbetslivserfarenheter i dina uppdrag i PCF?
Ja, definitivt. Allt som gäller mötesrutiner kunde jag från förut och
kontakterna till fackförbund och ombudsmän (-kvinnor) har varit till
nytta.

Hur laddar du batterierna- sköter om dig själv?
Här är det stugan som gäller. Den finns i Vederlax 18 km från Fredriks
hamn, köpt år 1975. I fjol när det var stambyte i Vandalägenheten var
vi (hustrun och jag) där ett halvt år från april till oktober. Det var en
härlig tid att följa med naturen från ½meter snö till full sommar och
lite höst. Här fäller jag ibland träd och hugger ved, har byggt terrass
till sommarköket. Fiskar ibland. Njuter av stillheten och samlar krafter.

Ny styrelse för distriktet
Det blev lite rockad på styrelseposterna i PCF:s svenska
distrikt på höstmötet som hölls i Rajaniemi.
Stig Kumlin (Helsingfors), som fungerat många år som
sekreterare valdes till ordförande efter Marianne Laxén
som meddelat att hon inte ställer upp för omval.
Torsten Spring (Borgå) valdes till viceordförande och
Brita Helsing (Vasa), som fungerat som viceordförande
valdes till sekreterare. Marianne Laxén fortsätter som
medlem i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är: Lars
Björklund (Karis), Marianne Heimberg-Isaksson
(Ekenäs) och Helena Ahlstrand (Jakobstad).
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• Distriktets hemsidor infor
merar om kampanjen samt
om idéer från och aktivite
ter i föreningarna.
• Kampanjmaterialet till
gängligt på hemsidorna.
• Distriktet samarbetar med
Arbetarbladet i form av
material och texter.
• Distriktet har kontakter
med FFC:s svenska sekre
tariat för att få stöd i kam
panjen
• Distriktet beställer PRO
studiematerial ”Tillsam
mans mot ensamhet- så
gör vi för att nå äldre som
upplever ofrivillig ensam
het” till föreningar som vill
bilda studiecirklar i sam
band med medlemsvärv
ningskampanjen, för
att kontakta ofrivilligt
ensamma personer.
• Distriktet beställer en
Roll up till varje fören
ing att användas vid
olika evenemang samt
torgaktiviteter också
efter medlemsvärv
nings-kampanjen.
• Distriktet stöder fören
ingarna ekonomiskt (be
slut tas i arbetsutskottet
efter ansökan) för aktivi
teter i samband med kam
panjen.

• Förbundet delar ut pris till
bästa förening och distrikt
i kampanjen. Bland alla
som anmält sig som med
lemsvärvare utlottas en
resegåvocheck á 500 euro.
De personer som skaffat
flest nya medlemmar bjuds
på tredagars vistelse i Raja
niemi. Från alla distrikt de
fyra bästa. Bland de nya
medlemmarna utlottas
även en resegåvocheck á
500 euro, dessutom utlot
tas bland de nya medlem
marna 5 tredagars vistelser
på Rajaniemi.
• Distriktet delar ut pris (á
300 euro) till den förening
som skaffat flest nya med
lemmar, (krav att de nya
medlemmarna betalat med
lemsavgiften).
• Distriktet inväntar en kort
kampanjplan från med
lemsföreningarna senast
den 29.2. Föreningarna
meddelar namnen på med
lemsvärvarna till distriktet
och meddelar i slutet av
kampanjen namnen på de
bästa medlemsvärvarna.

MÅL: NETTOÖKNING
50 MEDLEMMAR
Idéer till föreningarnas aktiviteter
• grupparbete i föreningen
om kampanjens
verkställande
• texter i de lokala
tidningarna om olika
evenemang och
föreningens möten,
insändare om lokala vård
och omsorgsfrågor,
användandet av förbundets
och distriktets material
• aktivt användande av
föreningens hemsida för
information
• deltagande i de olika lokala
arrangemangen, torg,
marknader, de äldres
vecka, ”ta en äldre ut” osv.
• kampanj i föreningen
”ta din vän med”
• kontakter till den lokala
platsorganisationen och
fackavdelningarna
• gratis bioföreställning för
nya och gamla medlemmar,
stöd till olika teaterbesök
och resor
• planera föreningens
verksamhet så att även de
nyligen pensionerade
kommer med
• välj en medlemsansvarig
för medlemsvård och
medlemsfadder för de nya
medlemmarna
• sök organisations
understöd (småunder
stödet) för verkställandet
av föreningens kampanj,
utdelas 31.5. och 30.9.
Distriktets Arbetsutskott

Social- och hälsovårds reformen framskrider

Se det roliga i vardagen

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläds över att
social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt plan.
Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att det år
2020 fördelas 70 miljoner
euro till regionerna från
programmet Framtidens
social- och hälsocentral.

Om vardagen känns tråkig och
vintern grå kan det vara skäl att
försöka muntra upp sig! Tage
Danielssons dikt Dolda gläd
jeämnen försöker hjälpa dig:

w

I utlysningen 2020 priorite
ras särskilt åtgärder som
främjar tillgången till tjänster
inom primärvård, socialvård,
mentalvård och multiprofes
sionell rehabilitering. Ungefär
17 miljoner euro fördelas till
Nyland.
– De lägst utbildade och
de som har de lägsta inkom
sterna är i allmänhet sjukare
och dör yngre än högt utbil
dade personer med höga in
komster. Också de som är i
arbetslivet är friskare än ar
betslösa. De socioekonomis
ka hälsoskillnaderna är stora
i Finland och åtgärder be

hövs. Nu känns det bra att
den socialdemokratiskt ledda
regeringen presenterar lös
ningar och resurser för att
förverkliga dem, kommente
rar Anette Karlsson.
Under förra regeringsperio
den, då nuvarande opposi
tionspartierna Samlingspar
tiet och sannfinländarna var
med i regeringen, höjde man
bland annat kundavgifterna
inom social- och hälsovården.
Beslutet har drabbat många
låginkomsttagare, pensionä
rer och arbetslösa hårt. Där
till har mindre bemedlades
möjligheter att komma till lä
kare försämrats på grund av
högre avgifter och långa köer.
– Programmet för framti
dens social- och hälsocentral
är ett steg i rätt riktning. Till
följande bör vi också se till
att kundavgifterna är skäliga
och till exempel göra besö
ken hos skötare avgiftsfria,
säger Anette Karlsson.
Artikeln är publicerad
i nättidningen Arbetarbladet

Om du tänker såsom, så att
va ska allt de här va bra för,
kan du säkert finna på att
det finns mycke att va gla för.
Det är visserligen sant att
världen verkar skev och galen.
Dock är livet rosenkantat,
liksom kul i marginalen.
Har du fått din restskattsedel
är du säkert sur och grätten.
Då – vet jag ett botemedel:
gör en svala av blanketten!
När det regnar kallt på hösten
kan det på humöret nöta.
Ändå har du då den trösten
att lapplisorna blir blöta.
Vill du bort från stunder bittra,
hänga dig och gå i grav,
medge att du skulle fnittra
ifall repet ginge av!

