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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 6/2015   Vasa 5.5.2015 

 

 

SOMMARDAGEN 5.8 PÅ KARPERÖ UF:S DANSPAVILJONG CARPELLA I 

KORSHOLM. 
SPF Österbotten bjuder in till traditionell sommardag onsdagen 5.8 på Carpella 

danspaviljong, adress: Karperövägen 538. Dagen inleds med lunchbuffé kl 11.00. 
Menyn består av grönsallad med äpple och ädelost, pastasallad med oliver och 
soltorkad tomat, tomat-löksallad, dillgurka, hembakat bröd, smör. Som 

huvudrätt serveras jägarschnitzel, ost-rotsaksgryta, kokt potatis och ris och till 
efterrätt får vi bärkvarg. 

Programmet börjar klockan 13.00. 

Festtalaren är ännu oklar men det klarnar 
inom maj månad. I programmet medverkar 

sånggruppen Kardemumma som framför ett 
lättsamt program med barnförbjudna sånger 
för pensionärer.  I år samarbetar vi även 

med Korsholms Musikfestspel och vi får 
höra Rastrelli Cello Quartet som 
trollbinder sina åhörare med ett fördomsfritt 

program. 
Efter programmet är det dags för kaffe eller te med hallonbakelse.  

Dans till tonerna av dansorkestern San Marino & Linda börjar c:a klockan 15. 
Alternativprogrammet till dansen i år är en utflykt till Westenergy c:a klockan 
15.15. Besöket och transporten är avgiftsfri. 

Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 35 euro 
per person med lunch och 20 euro per person utan 

lunch. Kaffe eller te med hallonbakelse ingår i båda 
inträdesbiljetterna. Mera detaljerat dagsprogram 
kommer att publiceras på SPF Österbottens hemsida 

senare. Resan till och från Carpella ingår inte i priset 
utan föreningarna ordnar själva med eventuell 
gemensam transport. 

Föreningarna tar emot förhandsanmälningar från 
sina medlemmar till sommarfesten senast måndagen 

20 juli. Föreningarna skall anmäla deltagarantalet, 
det vill säga hur många som äter lunch och hur många som endast kommer till 
programmet och kaffet, till regionkansliet senast måndagen 20 juli klockan 14, 

helst per e-post. Karperö UF debiterar regionen för anmält antal deltagare. 
 

  

http://www.stormossen.fi/Besok_Westenergy
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REGIONENS ENDAGS HÖSTRESA TILL HÄRMÄ SPA 17.9 
Regionens höstresa kommer i gå till Härmä Spa torsdagen 17 september. 

Bussarna anländer c:a kl 11.30–12.00 och dagen 
börjar med buffélunch.  
Efter lunchen c:a klockan 13.30 börjar själva 

programdelen som består av unga studerande 
vin Härmänmaan Musiikkiopisto. Gästtalare i år 

är Radio Vega och X3M:s programchef Kaj 
Backman från YLE som samtalar med oss bland 
annat om musikutbudet på radiokanalerna. 

Kommunens hälsning framförs av stadsdirektör Markku Lumio. 
Efter programmet kaffeservering och eftermiddagsdansen startar c:a klockan 

15.00.  Som alternativprogram till dansen erbjuds en guidad rundtur i med 
Kauhavan Oppaat. Hemfärd c:a 17.30. Mera detaljerat dagsprogram kommer att 
publiceras på SPF Österbottens hemsida senare. Möjlighet att besöka Spa-

avdelningen finns också på egen bekostnad. 
Priset per deltagare är 60€, och detta inkluderar allt, förutom eventuellt besök på 
Spa-avdelningen. Busstransporten koordineras och bokas från kansliet i Vasa av 

undertecknad och en reseledare utses skilt för varje buss. 
Förhandsanmälningarna görs till den egna föreningen och till kansliet vill vi ha 

anmälningarna senast fredagen 4 september kl 14, helst per e-post. 
 
 

ÄLDRERÅDSSEMINARIUM I VASA 2.6 
Ett äldrerådsseminarium kommer att ordnas i Vasa tisdagen 2.6. Platsen är 
Yrkesakademins Campus Kungsgårdens auditorium, adress: Kungsgårdsvägen 

30 i Gamla Vasa. Inbjudan med program till seminariet har sänts från kansliet i 
Helsingfors. Anmälan görs per e-post till undertecknad senast 20.5. 

Deltagaravgiften till seminariet är 10 e per deltagare, vilket inkluderar kaffe och 
lunch. Tillställningen är svenskspråkig. 
 

 
WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 12.11.2015 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av 
pjäsen ”Tre systrar och en berättelse” som baserar sig på Lars Sunds senaste 
roman.   

Jakobstad 1948. Det lokala amatörteatersällskapet beslutar sig för en djärv satsning, man ska sätta 

upp Anton Tjechovs pjäs Tre systrar. 

En tragedi drabbar teaterensemblen minuterna innan ridån går upp. Det som sker kommer att kasta sin 

skugga över huvudrollsinnehavarna Ulla-Majs, Margits och Iris fortsatta liv. Årtionden senare återförenas de 

och försöker förstå vad som hänt. 

Pjäsens handling tar sin början i den karga efterkrigstiden, med varubrist, ransonering och osäkra 

framtidsutsikter. Vi får möta tre kvinnor och deras drömmar, förhoppningar, kärlek, äktenskap och 

besvikelser. Berättelsen utspelas mot bakgrund av ett Finland som gör sitt bästa för att förtränga kriget och 

bygga upp ett välfärdssamhälle 

http://www.harmankuntokeskus.fi/
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Föreställningen är torsdagen 12 november klockan 13.00. Pris per person är 25€ 
(normalt pensionärspris 28€). 

Föreningarna får 1 (en) fribiljett för var 25:e köpt biljett (50 biljetter 2 osv). 
BINDANDE anmälningar till undertecknad senast måndagen 12.10 klockan 12. 
Varje förening är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. Bokningarna tas emot i 

den ordning de kommer. Wasa Teater har beredskap att lägga till en ytterligare 
matinéföreställning i samarbete med SPF ifall intresset visar sig vara stort. 

 
INSPIRATIONSDAG FÖR ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 27.8 
En inspirationsdag med temat ”Medlemsrekrytering” riktad till föreningarnas 

ordförande och sekreterare ordnas torsdagen 27.8 på Seniorpunkten i Korsholm, 
adress Niklasvägen 1. I händelse av förhinder för ordförande eller sekreterare går 

det bra att någon annan ur styrelsen deltar, men högst två deltagare per förening. 
Gästföreläsare under dagen är bl a SPF:s verksamhetsledare Berit Dahlin samt 
organisationsutskottets ordförande Paul Lindell.  

Dagen inleds klockan 9.30 med kaffe och avslutas klockan 15.30. Lunch serveras 
c:a klockan 11.30. Tillfället är avgiftsfritt. 
Förhandsanmälning till dagen med tanke på trakteringen senast torsdag 20.8 per  

e-post. 
 

ANSÖK OM AKTIVERINGSPENGAR 
Det finns möjlighet att ansöka om pengar inom ramen för Föreningsfestivalen 
som ordnas under tiden 5-11.10.2015. Om ni har något evenemang som ni 

planerat att ordna ensamma eller tillsammans med någon annan förening har ni 
nu chansen att söka pengar för det. >> Läs mera 
 

OMBUDSMANNENS SEMESTER 
Undertecknad kommer att vara på semester 27–29.5 samt 29.6–19.7. 
 

 

AKTUELLT 

19-23.05 Spänst i benen – träning ger trygghet 
2.6 Äldrerådsseminarium i Vasa    >> Inbjudan     >> Program 
5.8 Regionens sommarfest på Carpella   >> Läs mera 
27.8 Inspirationsdag för ordförande och sekreterare 
17.9 Regionens endags höstresa till Härmä Spa 
28.9 Friskvårdsdag på Botniahallen 
12.11 Wasa Teaters matinéföreställning ”Tre systrar och en berättelse”   >> Läs mera 

 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/foefe2015.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/INBJUDAN-1.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Aeldreradsseminarium%20program%202_6_2015-1.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/sommardag/
http://www.wasateater.fi/?hwr_features=tre-systrar-och-en-berattelse

