Som fritidsorganisation är Vipinäs
mål att skapa finskspråkig verksamhet, såsom kurser, ledarutbildning, resor och utflykter, motionsoch hälsofrämjande aktiviteter,
seniordans, sång, gymnastik, kultur- och hobbyverksamhet, datakurser och vänservice.
Seniordansarna i farten!

Eläkeläisyhdistys Vipinä on suomenkielisten eläkeläisten etu- ja
harrastusyhdistys ja kuuluu valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön.
Yhdistys toimii Ruotsinsuomalaisten keskusliiton, RSKL:n ja sen
erityisliiton RSE:n sääntöjen määräämällä tavalla ja jäsentensä
johtamana demokraattisena yhdistyksenä. Kuulumme myös Skövden eläkeläisneuvottelukuntaan (KPR), joka valvoo kaikkien eläkeläisten etuja kunnassamme.
Yhdistys perustettiin 1991, ja 2019 oli jäseniä 106. Noin 4000:llä
Skövden asukkaista on suomalaiset juuret, ja heistä noin 600 on
eläkeläisiä.
Yhdistys on avoin kaikille ikäihmisille ja jäseniksi voivat liittyä myös
eläkeläisten avo- tai aviopuolisot. Yhdistys on politiikkaan ja uskontoon sitoutumaton.

Pensionärsföreningen Vipinä har verksamhet vid Godtemplargården i centrala Skövde.
På bilden syns också sverigefinska flaggan.

Kom med i vårt glada gäng!
Kontakta Jorma Vattulainen:
0500-45 12 50 eller 0734-117 966
Besöksadress: Drottningg. 13 (IOGT-NTO-huset)
Postadress: Mariebergsgatan 21, 541 45 Skövde

Vähemmistö- ja etujärjestönä
yhdistys tekee aloitteita ja
esityksiä ja toimii myös eläkeläisten aseman parantamiseksi, kuten suomenkielisen
vanhustenhoidon, terveydenja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi
vähemmistölain puitteissa.

Tervetuloa mukaan viihtymään!

Harrastusyhdistyksenä Vipinä pyrkii järjestämään
monipuolista
suomenkielistä toimintaa, kuten erilaisia kursseja, ohjaajakoulutusta, yhteisiä matkoja ja retkiä, kunnon ja terveyden
vaalintaa, laulua, liikuntaa, senioritanssia, kulttuuri- ja harrastustoimintaa,
tietokonekursseja ja ystäväpalvelua.
Senioritanssijat vauhdissa!

Pensionärsföreningen Vipinä är de finskspråkiga pensionärernas
intresse- och fritidsorganisation och tillhör Pensionärernas riksorganisation.
Vipinä följer Sverigefinska Riksförbundets (RSKL/SFRF) organisation Sverigefinska pensionärers (RSE/SFP) regler och förordningar
och är en medlemsstyrd demokratisk förening. Vi tillhör även
Skövdes pensionärsråd (KPR) som bevakar alla pensionärers
intressen i Skövde.
Föreningen grundades 1991 och 2019 hade vi 106 medlemmar.
Ca 4000 skövdebor har finska rötter och c:a 600 av dem är pensionärer. Föreningen är öppen för alla seniorer och även make/maka
och sambo kan bli medlem. Föreningen är politiskt och religiöst
obunden.

Eläkeläisyhdistys Vipinän toiminta on Godtemplargårdenilla Skövden keskustassa.
Kuvassa näkyy myös ruotsinsuomalisten lippu.

Tule mukaan iloiseen joukkoomme!
Ota yhteyttä Jorma Vattulaiseen
0500-45 12 50 tai 0734-117 966
Käyntiosoite: Drottninggatan 13 (IOGT-NTO -talo)
Postiosoite: Mariebergsgatan 21, 541 45 Skövde

Som minoritets- och intresseförening skapar föreningen initiativ och motioner
och arbetar för att pensionärernas situation i samhället, såsom finskspråkig
äldreosorg, hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice i Skövde, ska utvecklas och förbättras inom
minoritetslagens ramar.

Välkommen att trivas med oss!

