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Medlemsbrev 2/2019 

Den politiska hösten har startat och kommer av allt att döma bli het både rikspolitiskt och 

lokalpolitiskt. I Vasa duggar sparkraven tätt. Samtidigt är Vasa en stad i utveckling och tillväxt.  

 

Kvinnoklubben engagerade sig hela våren i kampanjer inför riksdagsvalet och EU-valet. Vi hade 

fantastiska kandidater i Sari Somppi och Ramieza Mahdi. Ingendera kom tyvärr in den här gången 

men fick mycket röster, synlighet och positiv respons. Många frågor som är viktiga för oss i 

Kvinnoförbundet och kvinnoklubben finns med i nya regeringsprogrammet. 

   

After Work evenemanget med Eva Biaudet och Anna Jungner-Nordgren på Sweet Wasa den 12 mars 

drog fullt hus. Temat var devisen för riksdagsvalet – Dags för jämställdhet.  

 

Vårt samarbete med Kvinnoförbundet i Korsholm kring föreläsningar om Kvinnor och ekonomi 

fortsatte den 9.4. med temat vardagsjuridik. Ämbetshusets i Korsholm sessionssal var fylld av 

intresserade åhörare då advokat Sabina Saramo och tingsdomare Lilian Grönlund föreläste.  

 

Vi hade tänkt ordna ett diskussionstillfälle i oktober om stadens sparplaner. Nu har SFP:s 

samorganisation i Vasa haft samma tanke och kommer att ordna ett informationstillfälle den 22.10. 

kl. 18.00 i Eksalen i Folkhälsanhuset. Stadsdirektör Tomas Häyry och ekonomidirektör Jari 

Karjalainen ger en översikt över ekonomins nuläge och framtidsutsikter.Vi hoppas att så många som 

möjligt av kvinnoklubbens medlemmar deltar i det här evenemanget i stället. 

  

Tisdagen 26.11. har vi bokat 20 platser till Wasa Teaters pjäs Bomullsängeln om arbetarkvinnorna på 

bomullsfabriken i Brändö. Vi börjar med en guidad rundvandring i nyrenoverade teatern kl. 18.00. 

Föreställningen börjar kl. 19.00. Biljetterna kostar 32 euro. Kvinnoklubben sponsorerar biljetterna 

med 10 euro/st. Anmälan bör göras senast 18.11. till ordförande på adressen berit.ohman@netikka.fi 

och betalas (22 euro) till klubbens konto IBAN FI88 4970 1052 0310 73 senast samma datum 18.11. 

Ordförande löser ut alla biljetter och tar dem med till teatern. Först till kvarn mal. 

Kvinnornas julmässa ordnas fredagen 6.12.2019. Försäljningsplatserna bokas via hemsidan. 

Bokningssidan öppnar 1.10.2019 kl. 18.00 (Obs! Ny tidpunkt). Det behövs som vanligt frivilliga till 

köket och cafeterian. Är du intresserad kontakta Emilia Viklund, emilia.viklund@abo.fi eller 

ordförande.  

Följ med våra evenemang på hemsidan https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/ och på vår 

Facebooksida Vasa svenska kvinnoklubb. 

Vi önskar alla en riktigt trevlig och aktiv höst. 

Styrelsen/Berit Öhman 
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