
GERBY – VÄSTERVIKIN SAARISTOYHDISTYS RY 
 

 
TIEDOTE ja KUTSU KESKUSTELUTILAISUUTEEN 
26.9.2013 ALKAEN KLO 18.00 
 
Hyvä yhdistyksemme jäsen, tervetuloa vaikuttamaan yhdessä kanssamme! 

 

Hakemuksesi jäseneksi on hyväksytty kesän aikana pidetyissä hallituksen neljässä eri kokouksessa. 

Tällä hetkellä yhdistyksemme jäsenmäärä on jo 428 jäsentä ja lisää on tulossa.  

 

Yhdistyksemme toiminta on käynnistymässä vauhdilla:  

 

- jäsenrekisteri on saatu ajan tasalle ja on pientä hienosäätöä vaille hyvä väline tiedotteiden ja 

postien lähettämiseen  

- kotisivuja nettiin kehitellään innolla, kotisivujen kautta on tarkoitus ylläpitää yhteyttä jäseniin 

vuorovaikutteisesti sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti 

- yhteyksiä päättäjiin ja Tulevaisuuden saaristostrategian valmistelijoihin on pidetty ahkerasti. 

Viimeisin tapaaminen oli 8.8.2013, jonka seurauksena virisi myös idea keskustelutilaisuuden 

järjestämiseen. 

 

Kutsumme Sinut mukaan keskustelutilaisuuteen  
26.9.2013 alkaen klo 18.00 

 

Paikkana on Västervikin kylätupa, joka löytyy osoitteesta Kylätuvantie 11, Västervik, 65280 VAASA. 

 

Mukana tilaisuudessa on kaupungin kaavoitusarkkitehti Harri Nieminen, joka esittelee meille Tule-

vaisuuden saaristostrategian tilannetta tällä hetkellä. 

 

Mikäli et jostain syystä pääse osallistumaan, mutta haluaisit kuitenkin kysyä tai tarkentaa jotain 

aiheeseen liittyen, voit laittaa kysymyksesi sähköpostilla tai tekstiviestillä yhdistyksen puheenjoh-

taja Timo Kantokarille, yhteystiedot alla. 

 

Ilmoitahan tulostasi kahvitarjoilun vuoksi  

email. timo.kantokari@saunalahti.fi tai puh. 040 516 2801. 

 

 

Tullaan joukolla mukaan! 
Näkymällä vaikutat! 

 
T. Yhdistyksen hallitus 



GERBY – VÄSTERVIK SKÄRGÅRDSFÖRENING RF 

 
 

MEDDELANDE och KALLELSE TILL DISKUSSIONSTILLFÄLLE 
26.9.2013 kl. 18.00 
 
Bästa föreningsmedlem, välkommen att påverka tillsammans! 

 

Din medlemsansökan har blivit godkänd av styrelsen under sommarens fyra styrelsemöten. Vid 

denna tidpunkt har föreningen 428 medlemmar, och flere är på kommande.  

 

Vår föreningsverksamhet har snabbt startats upp: 

  

- Medlemsregistret har uppdaterats, och blir ett bra verktyg för meddelanden och post efter en 

liten finslipning. 

- Hemsida för internet är under ivrig utveckling, tanken är att interaktivt upprätthålla kontakt till 

medlemmarna via hemsidan, samt snabbt meddela om aktuella ärenden 

- Aktiva kontakter till beslutsfattare och beredare för Framtidens Skärgårdsstrategi har hållits. 

Senaste möte ägde rum 8.8.2013, varifrån även ideén till det nu organiserade diskussionstillfäl-

let uppstod. 

 

Vi inbjuder Dig att delta i ett Diskussionstillfälle  
26.9.2013 kl. 18.00 
 

Tillfället ordnas i Västervik bystuga, adress Bystuguvägen 11, Västervik, 65280 VASA. 

 

Stadens planläggningsarkitekt Harri Nieminen deltar i diskussionstillfället, och introducerar oss till 

dagens status för Framtidens Skärgårdsstrategi.  

 

Om du av någon orsak inte kan delta, men skulle trots det vilja fråga eller specificera något i hän-

seende till ärdendet, kan du skicka frågan per e-post eller textmeddelande till föreningens ordfö-

rande  Timo Kantokari, kontaktuppgifter nedan. 

 

Du anmäler väl ditt deltagande, för att uppskatta kaffeserveringen 

e-post timo.kantokari@saunalahti.fi eller telefon 040 516 2801. 

 

 

Vi kommer med i grupp! 
Du påverkar genom att synnas! 

 
H. Föreningens styrelse 


