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Hej! 

I Åbo finns det rikligt med aktiviteter för seniorer,  

t.ex. olika slags grupper, träffar, vänverksamhet och  

rådgivning om olika teman.  

I denna broschyr har vi samlat in kontaktuppgifter och  

exempel på olika aktiviteter som riktar sig speciellt till  

Åbobor över 60 år. Bekanta dig med innehållet och  

delta i stadens, föreningarnas och församlingens  

aktiviteter!  

Broschyren är gjord inom Åbo Stadsmissions projekt 

”Asiakkaan polku” tillsammans med de aktörer som är 

med i broschyren. Projektet finansieras av STEA  

(Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).  

Mera information om broschyren eller om projektet: 

info@tukenasi.fi eller katja.laine@tukenasi.fi 

 

 

 

 

 

 

Pärmens bild:  

Turun kaupunki, Åbo stad 



Servicetorget för äldre 
 

För vem?  

Servicetorget erbjuder äldre personer och deras anhöriga och 

närstående handledning och information om olika service-

former samt hur man kan befrämja hälsa och välbefinnande. 
 

Hurdant stöd?  

Vi stöder och hjälper äldre personer att klara sig hemma så 

länge som möjligt. Vi befrämjar äldre personers välbefinnande 

och trygghetskänsla så de själv kan ha kontroll över sina liv. 

 

Du kan besöka Servicetorget eller ringa. Servicen är avgiftsfri. 

Vi utreder sakerna tillsammas 
 

Poiju, Humlegårdsgatan 7, Åbo  
Öppet vardagar kl. 9-15  
 

Kontakt per telefon vardagar kl. 9-12  

tfn. 050-373 1037  

e-post: ikaihmisten.palvelutori@turku.fi 

www.turku.fi 

Annika Lönnroth, sakkunnig 

Åbo stad, välfärdssektorn 

tfn: 040-749 3187  
e-post: annika.lonnroth@turku.fi  
 

Kontakta mig gärna i frågor som gäller den svenskspråkiga 
vården inom välfärdssektorn i Åbo stad.  



Åbo fritidssektors  

kultur- och motionstjänster  

bjuder på många möjligheter och  

upplevelser för seniorer!  
 
I Åbo stads evenemangskalender på nätet  
kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar  

hittar du mycket av både stadens och andra aktörers  
evenemang och tjänster! 
 

 
Huvudbiblioteket i centrum erbjuder en trevlig miljö  
att låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter eller  
ta en kopp kaffe i cafét.  
 

Här kan man också få information om Celias nationella  
utbud med talböcker etc för personer med nedsatt förmåga 
att läsa. Varför inte slå sig ner en stund under högläsning  
för vuxna! Det går också fint att beställa hem någon av de 
svenska läsvolontärerna för en stund av högläsning. 

  
I Impivaaras och Petrelius simhall kan du plaska under  
vattengymnastik- och vattenlöpningstimmar, njuta på en 
strechningstimme eller gå på ett tillämpat motionspass.  
 

Vuxensimskolor ordnas även med jämna mellanrum i  
Impivaaras simhall. I Åbo finns fina gym-möjligheter både  
inomhus och utomhus, även gymkurser för personer i alla  
åldrar. 

 
Har du p.g.a. handikapp eller långtidssjukdom behov av  
följeslagare under kulturbesök eller motionsstunder utanför 
hemmet? Via idrottscentralen kan du få ett följeslagarkort 
som berättigar till fritt inträde för en medföljande assistent.   

http://kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar


Mer information om följeslagarkortet eller om seniormotion: 
svenskspråkig motionsansvarig Lotta Nylund 
tfn. 050-554 6218 
e-post: lotta.nylund@turku.fi 
 

Du kan också läsa mera på:   
www.turku.fi/sv/motion 
www.turku.fi/sv/foljeslagarkortet 

 
Vill du veta mera om kultur i Åbo eller beställa en läsvolontär 
hem till dig?  
kulturkoordinator Anna Edgren 
tfn. 040-180 4515  
e-post: anna.edgren@turku.fi  
 

Du kan också läsa mera på  
www.turku.fi/sv/kultur 
www.turku.fi/sv/fritid 

Åbolands Sång- och Musikförbund r.f.  
c/o Maria Ljung, Relingsgatan 5 B 45, 20810 Åbo  

tfn. 040-515 1216  

e-post: maria.ljung@abo.fi  

www.asmf.sangochmusik.fi  
 

Silverkören Argentum, en projektkör för äldre sångare (59+), 
sattes ihop inför sångfesten i Åbo 2011 och fortsätter sin verk-
samhet under ledning av Kurt-Erik Långbacka. Kören är ett 
alternativ för seniorer som vill sjunga i kör på dagtid. Argen-
tum övar varje måndag kl. 16:00.  
 

Körens repertoar består bl.a. av klassiska verk, evergreens, 
visor, pop från 1950- och 1960-talen, och jazz. Kören har gjort 
resor, bl.a. till Mariehamn och Esbo. Under hösten 2017 och 
våren 2018 kommer kören att öva för en konsertresa till  
Mariehamn den 4-6.5.2018.  

mailto:lotta.nylund@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/motion
http://www.turku.fi/sv/foljeslagarkortet
mailto:anna.edgren@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/kultur
http://www.turku.fi/sv/fritid


 
 

 
Luckan i Åbo 

Auragatan 1 B, 20100 Åbo (egen ingång från gatan)  

tfn. 02-233 1986  

e-post: abo@luckan.fi  

www.luckan.fi/abo, www.facebook.com/luckanabo  

 

Öppethållningstider:  

    måndag-tisdag kl. 11-17 

    onsdag kl. 11-19 (juni-augusti dock endast kl. 11-17) 

    torsdag-fredag kl. 11-16  
 
Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo  
erbjuder information och material om det svenska Åbo och 
Åboland för alla som är intresserade av svenskspråkig  
service och verksamhet.  
 

Hos oss kan du få information om vardagen på svenska, allt 
från hobbyn, föreningar och kurser till kultur, tjänster osv!  
Ingen fråga är för liten!  
 

Du kan också hämta broschyrer, tidtabeller och kartor, läsa 
finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter, få tips och råd 
som nyinflyttad, delta i våra verksamhetsgrupper och rådgiv-
ningstillfällen (t.ex. avgiftsfri juridisk rådgivning), köpa biljetter 
och finlandssvenska böcker och skivor, utnyttja vår bokbytar-
hylla och använda vårt trådlösa nät.  
 
Luckan i Åbo hjälper dig gärna, titta in under våra öppethåll-
ningstider eller ta kontakt via e-post eller telefon! 



Fingerroos Stiftelse /  

Uppsökande äldreomsorg  

Brahegatan 7, 20100  Åbo  

tfn. 044-975 1757 

e-post: annikka.lotjonen@fingerroos.net  

www.fingerroos.net/loytava-vanhustyo/  
 

Den uppsökande äldreomsorgen betjänar kunder som bor  
i Åbo. Vi betjänar människor äldre än 60 år som har dagliga  
utmaningar med att klara sig hemma. Äldre människor som är 
ensamma, deprimerade eller kanske har alkoholmissbruk. 
 

Uppsökande arbetare är yrkesverksamma social- och  
sjukvårdspersoner som reder ut sakerna tillsammans med  
kunden.  
 

Det uppsökande äldreomsorgsarbetet är avgiftsfritt. Äldre  
människor får hjälp i svåra livssituationer.  
 

Om du är bekymrad över dig själv, din granne eller din  
anhörigas hälsa, kontakta oss. 

Åbo svenska församling 

Auragatan 18, 20100 Åbo  

Diakon Eija Grahn 

tfn. 040-341 7467 och 040-341 7460 (tidsbeställning) 

e-post: eija.grahn@evl.fi 

www.abosvenskaforsamling.fi  
 

Församlingen inbjuder till gemenskap i gudstjänster och  
grupper av olika slag, dessutom kan du få samtalsstöd eller  
rådgivning i sociala och ekonomiska frågor. Vi kommer också 
gärna på hembesök.  



Åbolands Synskadade r.f. (ÅS) 

Verksamhetscentret Sydvästen 

Eriksgatan 5 A 9, Åbo 

distriktskoordinator Håkan Ström  

tfn. 0400-151 322 

e-post: synskadade@gmail.com 
 
Föreningens ändamål är att fungera som intresse- och  
kontaktförening för svenskspråkiga synskadade inom dess 
verksamhetsområde. Med synskadade avses såväl blinda 
som synsvaga personer. Föreningen har också stödjande 
medlemmar. 
 
 

Föreningen informerar och försöker påverka myndigheter  
och beslutsfattare, bedriver informationsverksamhet genom 
att förmedla information i punktskrift och storstil, ordnar  
studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar, individuell 
undervisning och studieresor, ordnar fritidsverksamhet i form 
av bl.a. medlemsträffar, hobbyverksamhet och diskussions-
möten, ordnar rekreations- och motionsverksamhet i form av 
bl.a. resor och motionsaktiviteter. 
 

Föreningen är medlem i FSS. 

 

 

FSS - Finlands Svenska Synskadade r.f. 

rehabiliteringsrådgivare för Åboland: Stina Nygård 

tfn. 050-595 4377  

e-post: stina.nygard@fss.fi  

www.fss.fi  
 
FSS verkar för att svenskspråkiga synskadade i Finland skall 
uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets 
serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje 
sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle. 
 



 
 

 

 
 

Åbo svenska marthaförening r.f. 

Dagkretsens sekreterare Anja Björkfelt  

tfn. 040-738 4522 

e-post: anjabjorkfelt@gmail.com   

www.aboland.martha.fi/abo/dagkretsen/  

Föreningen hittas också på facebook och instagram.  
  

Dagkretsen inom Åbo svenska marthaförening samlar  
föreningens seniorer. Kretsen möts den andra onsdagen  
i varje månad klockan 13.00.  
 

Programmet har fokus på samvaro kring en kopp kaffe.  
Träffarna kan också innehålla exempelvis föredrag om  
aktuella ärenden eller föredrag med åbotema.  
 

Till de traditionella programmen hör  
också julmiddag på restaurang.  
Kretsens medlemmar deltar i  
föreningens allmänna program som  
exempelvis vårfest och utfärder.   

Inom FSS rehabilitering jobbar vi för att den som har en syn-
nedsättning ska ha möjlighet till en mångsidig rehabilitering 
samt tillgång till de sociala tjänster man är berättigad till. Våra 
rådgivningstjänster är individuella och utgår ifrån klientens 
specifika behov. 
 

Förbundets rehabiliteringsrådgivare kan man kontakta då man 
själv börjar få problem med att klara sig i vardagen på grund 
av nedsatt syn eller om man som anhörig vill diskutera. Även 
professionella är välkomna att kontakta våra rehabiliterings-
rådgivare! Vår service är kostnadsfri. 



 
 

 
Folkhälsans Förbund/Åboland  

Auragatan 1 B 4 vån. 20100 Åbo  

OBS! From 1.8.2017 Henriksgatan 9, 20500 Åbo 

tfn. 044-488 3000 

e-post: chatrin.kotka@folkhalsan.fi  

www.folkhalsan.fi  

 
Kvartersklubben är ett aktivitetscentrum i Åbo.  
Eftermiddagarna är reserverade för äldre, pensionärer och 
andra daglediga personer medan förmiddagarna fylls av  
barn- och familjeverksamhet.  
 

Det erbjuds olika former av både motionsgrupper och sociala 
grupper, bl.a hjärngymnastik, 50+, bridge, stickcafé, bingo,  
träffar för närståendevårdare, sällskapsspel, seniordans,  
karagrupp, lättmotion mm. De flesta grupperna har en frivillig 
gruppledare. 
 

Vi arrangerar en hemlig utfärd i Åbo varannan månad. Varje 
månad har vi en gäst som berättar om något intressant för oss.  

 
Medfostrare vi har flera frivilliga pensionärer som skolfarfar 
eller skolmormor i skolor och dagis. Som farfar i skolan eller 
mormor på daghem får du möjligheten att delta i barnens  
vardag – att stöda och inspirera dem. 

 
Motionsinspiratör verksamheten finns på flera orter i Svensk-
finland. Vi mår bra om vi rör på oss, får vi göra det tillsammans 
med andra är det ännu bättre. Som frivillig Motionsinspiratör 
kan du inspirera andra till att regelbundet i grupp t.ex. gå ut 
och promenera, simma eller gå på gym. 

 

 



Finlands Röda Kors Åbolands distrikt 

Kaskisgatan 13 A 3, 20700 Åbo  

tfn. 020 701 2500  

e-post: aboland@redcross.fi  

rednet.rodakorset.fi/aboland  
 
Ensamheten bland såväl yngre som äldre ökar i dagens  
samhälle. Allt flera människor har inte en vän de kan dela  
sina erfarenheter, tankar och känslor med. För människans 
välbefinnande är vänskap mycket viktigt. Genom Röda  
Korsets vänverksamhet strävar vi till att minska ensamheten 
och öka människors välmående genom att erbjuda vänner till 
dem som behöver det. 
 
Råkar du ha lite extra tid som du gärna skulle vilja använda  
till att glädja en annan människa? Som rödakorsvän kan du  
tillsammans med din nya vän träffas i hemmet, ute på café, 
samtala, gå promenader eller utöva någon hobby ihop.  
 
Du kan även hålla någon form av program på ett äldreboende, 
t.ex. spela bingo eller sjunga, eller så kan du fungera som  
följeslagare till sjukhus. Vänverksamheten minskar känslan  
av ensamhet och är en givande verksamhet som ger båda 
parterna mycket glädje.  
 
Vill du bli en rödakorsvän eller känner du dig ensam och vill 
ha en rödakorsvän? Då kan du vara i kontakt med Röda  
Korset så berättar vi mer.  



 

Svenska hörselskadade i Åboland r.f. 

tfn. 02-458 4189  

e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com  

www.aboland.horsel.fi 

Vi finns också i facebook.  

 
Rådgivning 
Personlig handledning vid problem med hörseln, hörapparater 
och hörhjälpmedel. Rådgivningstillfällen hålls på olika orter 
där föreningens hörselrådgivare är på plats. 

 
Månadsträffar 
Månadsträffar med föreläsningar och underhållning hålls på 
olika orter i Åboland. Vi strävar efter att ha bra hörbarhet med 
hörselslinga och skrivtolkning. Busstransport ordnas till alla 
träffar. 

 
Informationstillfällen  
Hörseldagar med föreläsningar och förevisning av hörhjälp-
medel. Sprider information som kan bidra till bättre förståelse 
för vårt osynliga handikapp. Föreläser för andra grupper.  
Ta kontakt! 

 
Attraktiva resor och utfärder 
Reser inom Finland, till nordiska och baltiska länder,  
dagsutfärder, teaterresor, kryssningar. 

http://www.aboland.horsel.fi


 
 

 
Pensionärsverksamhet på svenska i Åbo 
abo.spfpension.fi/start 

 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. har i detta  
nu nästan 400 medlemmar.  
 

I regel en gång per månad samlas man  
i Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B till s.k. fredagsträffar 
med gemytlig samvaro och intressanta föredrag. I Rosen-
kvarterets festsal firas klubbens jul- och vårfester med  
omväxlande program. 
 

Klubben har ett antal smågrupper som ägnar sig åt olika verk-
samhetsformer, motion, IT, körsång, kultur av varierande slag, 
seniordans i samarbete med Folkhälsan etc. Resor både inom 
det egna landet och utomlands strävar vi till att ordna enligt 
klubbmedlemmars önskemål. 
 

Kulturresor till teaterföreställningar och konserter är populära 
och välbesökta. 
 

Varje höst i november arrangeras en allåboländsk lillajuls-
kryssning som samlar ett stort antal ivriga deltagare och ger 
ett utmärkt tillfälle för pensionärer från åtta olika pensionärs-
föreningar att trivas och umgås med varandra. 
 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. är medlem i  

Svenska pensionärsförbundet SPF 

www.spfpension.fi  

SPF:s ombudsman i Åboland: 

tfn. 020 7288 816  

e-post: mona.lehtonen@spfpension.fi 

eller kansliet@spfpension.fi 
 
SPF är en nationell opolitisk pensionärsorganisation med 
medlemsföreningar i hela Svenskfinland.  
 



 
 

 
Åbonejdens Alzheimer-förening r.f. 

Rustmästarvägen 15, 20360 Åbo  

Föreningens kontor är säkrast öppet vardagar kl. 9-14  

Marina Grunér, tfn. 040-5688 144  

e-post: marina.gruner@muistiturku.fi  

www.muistiturku.fi 

 
Åbonejdens Alzheimer-förening stöder personer med minnes-
sjukdomar, deras anhöriga och närstående samt yrkes-
personer. Verksamhetsområdet omfattar Egentliga Finland. 
Föreningen är en medlemsförening till det riksomfattande  
Alzheimer Centralförbundet.  
 
Verksamhetsformerna på svenska hör till projektet Hjärningar 
och är bl.a. handledning, rådgivning, stöd, information och 
skriftligt material, olika evenemang samt lätt tillgängliga  
mötesplatser/ infopunkter främst i Åbo och Pargas samt på 
Kimitoön. Information om våra händelser finns i medierna och 
på hemsidan.  
 
Det förebyggande arbetet är viktigt. Målsättningen är att 
främja dels den svenskspråkiga befolkningens hjärnhälsa 
(både seniorer och personer i arbetsför ålder), och dels  
välbefinnandet för personer med minnessjukdom samt deras 
anhöriga och närstående.  
 
Knoppen är toppen – Tänk på din hjärna! Kontakta oss gärna, 
och ring före om du vill besöka oss. 



 
 

 
Brottsofferjouren 

Sydvästra Finlands regionalbyrå 

Universitetsgatan 24 C 46, 20100 Åbo 

tfn. 02-235 5055 
e-post: lounaissuomi@riku.fi 
 
Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra att förbättra 
brottsoffret och deras närstående samt vittnets ställning  
genom att påverka och producera stödtjänster.  
Man behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt  
med oss . 
 
Alla våra serviceformer är kostnadsfria.  
 

Hos Brottsofferjouren kan du få gratis: 

• Information om polisanmälan, förhör och rättegång  

• Råd och vägledning (t.ex. fyller i ansökningar om  
      besöksförbud, hjälper att skaffa en jurist) 

• Samtalsstöd (vägledning också vidare till andra tjänster) 

• Hjälp att söka ersättning (t.ex. skadestånd ansökning från   
      statskontoret) 

 
Du kan även kontakta våra riksomfattande tjänster:  

• Den hjälpande telefonen på numret 116 006 har jour 
mån-tis 13-21, ons-fre 17-21 

• Juridisk telefonrådgivning på numret 0800 161 177  
har jour mån-tors 17-19 

• RIKUchatten är öppen mån-fre 9-15 och även på  
måndagar 17-19 

http://www.riku.fi/fi/palvelut/auttava+puhelin+116+006/
http://www.riku.fi/fi/palvelut/juristin+puhelinneuvonta+0800+161+177/
http://www.riku.fi/fi/palvelut/rikuchat+%E2%80%93+palvelu+verkossa/


 

Broschyren är gjord inom Åbo Stadsmissions projekt 

”Asiakkaan polku” tillsammans med de aktörer som är 

med i broschyren. Projektet finansieras av STEA  

(Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).  

Tukenasi.fi 
Turun Kaupunkilähetys ry - Åbo Stadsmission r.f. 

since 1880 

4/2017 

http://Tukenasi.fi

