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CIRKULÄR 4/2012   Vasa 14.6.2012 
 
 
 

 
Till föreningarna! 
 

 
 

Sommardagen på Åminne folkpark i Malax onsdagen 1 augusti 
 
Programmet för sommardagen är nu så gott som klart och här kommer mera 

information.  
Dagen börjar med lunchbuffé från kl 11.00. Menyn består av 2 sorters sallader, 

bröd, smör, färskost. Varmrätten är jägargryta, potatis och grönsaker samt vatten, 
mjölk eller svagdricka. Till efterrätt serveras rabarberkräm med vispgrädde. 
Själva programdelen inne i Paviljongen börjar klockan 13.00 och tar c:a 1,5 h. 

Kaffepausen är beräknad till kl 14.30 och dansen och det alternativa programmet 
till dansen börjar klockan 15.00. Dagen avslutas klockan 18.00.  
Själva programdelen börjar med hälsningsord från regionen av ordförande Henrik 

Svarfvar, Malax kommuns hälsning framförs av fullmäktigeordförande Mikko 
Ollikainen. Festtalet kommer att hållas av europaparlamentariker Carl Haglund. 

Smedarna från Korsholm står för dansmusiken och det alternativa programmet 
blir möjlighet att besöka Kvarkens båtmuseum som finns på promenadavstånd 
från själva festplatsen. 

Inträdesbiljetterna till sommarfesten fastslogs till 30 € per person med lunch och 
kaffebiljetten fastslogs till 15 €. Resan till och från Åminne ingår inte i priset utan 
föreningarna ordnar själva med eventuell gemensam transport. 

Föreningarna ombeds ha förhandsanmälningarna klara senast måndagen 23 
juli och anmälningarna ombeds helst göras per e-post men anmälningar per 

telefon beaktas naturligtvis också. 
 
 

 
Regionens endagsresa till Keuruu 

 
På höstresan i år kommer vi att besöka Hotell Keurusselkä (www.keurusselka.com) 
tisdagen 11 september. Vid ankomsten c:a kl 11-11.30 serveras det lunch från ett 

mångsidigt buffébord som består bl a av olika uppskärningar, varmrätter med 
kött, fisk och ett vegetariskt alternativ, efterrätt och sen kaffe eller te.  
Efter lunchen börjar själva programdelen som består av underhållning och en 

svenskspråkig presentation av Keuruu.  
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Efter programmet blir det kaffe med bakelse och dansen i Emma-paviljongen 
beräknas börja vid pass 14-tiden. 
Åt de som önskar finns det möjlighet att ta en båttur med m/s Elias Lönnroth i c:a 

1 timme på sjön Keurusselkä med start klockan 15.00. Båten har chartrats 
speciellt för detta tillfälle och priset på båtutflykten blir c:a 10 euro per person om 
100 deltagare anmäler sig till båtturen. 

Priset per deltagare blir detsamma som ifjol, det vill säga 45 €, och detta 
inkluderar allt förutom den eventuella båtutflykten. Bussarna koordineras och 

bokas från kansliet i Vasa av undertecknad och en reseledare utses skilt för varje 
buss. Förhandsanmälningarna till resan vill vi ha senast onsdagen 29 augusti 
helst per e-post men anmälningar per telefon tas naturligtvis också emot. 

 
 

 
 
För övrigt vill jag tillönska alla en skön och gemytlig sommar. Eftersom jag nyligen 

har tillträtt tjänsten som ombudsman har jag ingen semester i sommar utan jag 
kommer att vara tillhanda hela sommaren. 
 

 
 

 
Hälsningar 
 

Patrick Ragnäs 
ombudsman 

e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 
telefon: 020 7288818 
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