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  Vasa svenska kvinnoklubb r.f.  
 
 

Medlemsbrev 1/2020 
 
Kvinnoklubben fyller 100 år i år eller egentligen 115 år, beroende på hur man räknar. Wasa kvinnoklubb 

grundades redan 1905, ett år innan kvinnorna fick rösträtt i Finland. Klubbens verksamhet upphörde 

1915, eftersom de ekonomiska resurserna hade krympt och intresset avtagit. Fem år senare närmare 

bestämt 4.11.2020 startade Vasa svenska kvinnoklubb sin verksamhet delvis med samma kvinnor vid 

rodret. Med anledning av jubileet kommer vi att ge ut en ny historik. En 75-årshistorik gavs ut 1995. Den 

skall vara klar och presenteras på en jubileumsfest lördagen 14.11. kl. 17.00 med mottagning, mat, 

musik, festtal mm. Festen blir på Academill i Vasa så reservera redan nu datumet för fest. Inbjudningar 

skickas ut på hösten.  

Det har redan hunnit hända mycket på politikfronten. Bristande mångfald i debattpaneler har 

diskuterats livligt. Kvinnoförbundet tillsammans med Bildningsförbundet ordnade 23.1. på Ernst 

salonger ett seminarium, Diagnos duktig, som samlade över hundra deltagare. SFP ordnade ett 

välbesökt seminarium den 25.1. Hatprat - ett hot mot demokratin? SFP i Vasa ordnar onsdagen 29.1. ett 

tillfälle under rubriken En koldioxidneutral stad och värld 202X med riksdagsledamot Joakim Strand, 

SFP:s miljöutskotts ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz, utvecklingschef på Vasa stad 

Maija Alasaari, och SU:arna Frida Lönnbäck och André Martinez. Som moderator fungerar Barbro Kloo. 

Tillfället ordnas på Vasa övningsskolas gymnasium 17.30-20.00. Alla ni som brinner för miljöfrågor, 

delta och var med och forma SFP:s miljöpolitik. Tanken är att bilda arbetsgrupper, som skall jobba vidare 

med olika konkreta miljöfrågor. Det skulle vara fint om också kvinnoklubbens medlemmar skulle vara 

med i detta arbete. 

Kvinnoklubbens årsmöte hålls på Internationella kvinnodagen 8.3. kl. 15.00 på hotel Scandic i ett 

kabinett på nya sidan. Efter årsmötet bjuder klubben på hotellets Taste Break, eftermiddagste/kaffe 

smoothies, salta pajer och kakor. Lena Johansson, som för närvarande jobbar på Röda Korset, kommer 

och berättar om den finlandssvenska hjälporganisationen Mwembe, som stöder kvinnor och barn i 

Tanzania. Ni får gärna anmäla er till ordförande med tanke på serveringen. (berit.ohman@netikka.fi)  

I april, vecka 17, 20-24.4. ordnar vi en medlemsträff om aktuella frågor i stadsplaneringen t.ex. 

Travdalen. Mera information om detta kommer senare i vår. Från stadens sida deltar planeringschef 

Päivi Korkealaakso, planerarna Annnika Birell och Emma Pitkäjärvi. 

Vi laddar upp evenemang, både egna och andras på vår hemsida och Facebook-sida. Kolla där. På 

hemsidan finns också en kort artikel om klubbens historia. Du hittar den under fliken Om oss – Vår 

historia. 

Med hopp om en fortsatt intressant vårvinter 

Styrelsen/Berit Öhman, ordf. 

 
 
 
 


