
GERBY-VÄSTERVIK SAARISTOYHDISTYS RY 

 

 

                            TIEDOTE 

     LOGO – KILPAILU 

 
Yhdistykselle ollaan suunnittelemassa omaa Logoa.  

 

Logo tulisi näkymään yhdistyksemme kotisivuilla, tiedotteissa, lehti-ilmoituksissa, 

 ilmoitustauluilla. Sitä tultaisiin käyttämään mahdollisesti eri markkinointituotteissa 

 (T-paita, lippis, tarrat, avaimenperät jne.) 

 

Tule mukaan ja osallistu kilpailuun yhdessä perheesi kanssa! 

Palkintona voittajalle 100 euron lahjakortti Biltemaan 

Ohjeita:  

- Kuvan koko tulisi olla n. 15 x 15 cm, aihe saaristoon, mereen liittyvä 

- Voit lähettää sen skannattuna, paperilla tai digitaalisena yhdistyksemme sähköpos-

tiin info@gerbyvastervik.fi tai osoitteella Mats Söderlund, Hyttystie 3 D 28, 

65230 VAASA, kuoreen merkintä Logo-kilpailu.  

- Materiaali tulisi olla yhdistyksellä viimeistään 30.4.2014 mennessä.  

- Hallitus valitsee voittajan ja pidättää oikeuden Logon viimeistelyyn. 

 

      VUODEN 2014 HALLITUS  
  

 Puheenjohtaja: Mats Söderlund  

Varsinaiset jäsenet: Tomas Brännkärr, Johan Finne, Timo Kantokari, Seppo Koljonen, 

Marttina Rahja, ja Frank Sparv 

Varajäsenet: Curt-Erik Lindqvist, Mona Sparv ja Monica Storm 

 

     OTA YHTEYTTÄ 
 

Kerro mielipiteesi, toiveesi tai ajatuksesi info@gerbybastervik.fi sähköpostin kautta, 

miten voimme yhdistyksenä yhdessä kanssasi kehittää Gerby-Västervik saaristonalu-

etta entisestään. Haluamme tehdä siitä jälkipolville hyvän paikan olla ja viihtyä. 

 

Puheenjohtajan sähköpostiosoite: puheenjohtaja@gerbyvastervik.fi 

Rahastonhoitajan sähköpostiosoite: kassor@gerbyvastervik.fi 

Sihteerin sähköpostiosoite: info@gerbyvastervik.fi 

 

Aurinkoista kevättä toivottaa: Hallitus! 
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GERBY-VÄSTERVIK SKÄRGÅRDSFÖRENING RF 

 

 

                           MEDDELANDE 

     LOGO – TÄVLING 

 
Vi håller på att designa en egen Logo för föreningen. 
 

Logon blir synlig på föreningens hemsidor, meddelanden, tidningsnoticer, anslagstav-

lor, samt den kommer möjligtvis atta nvändas för diverse marknadsföringsartiklar (T-

skjortor, kepsar, dekaler, nyckelringar etc.) 

 

Delta i tävlingen med hela din familj! 

Vinnaren belönas med ett 100 euro presentkort till Biltema 

Anvisningar:  

- Bildens storlek bör vara ungefär 15 x 15 cm, temat relaterat till skärgård eller hav 

- Du kan sända den scannad, på papper eller som digitalversion på föreningens 

epost info@gerbyvastervik.fi eller till Mats Söderlund, Mygggvägen 3 D 28, 

65230 VASA, brevet märkt Logo-tävling.  

- Materialet bör vara föreningen till handa senast 30.4.2014.  

- Styrelsen utser vinnaren, samt föbehåller sig rätten till bearbetning av Logon. 

 

      ÅR 2014 STYRELSE  
  

 Ordförande: Mats Söderlund  

Ordinarie medlemmar: Tomas Brännkärr, Johan Finne, Timo Kantokari, Seppo Koljo-

nen, Marttina Rahja, och Frank Sparv 

Suppleanter: Curt-Erik Lindqvist, Mona Sparv ja Monica Storm 

 

     TAG KONTAKT 
 

Berätta dina åsikter, önskemål eller tankar via epost info@gerbybastervik.fi. Hur kan 

vi som förening tillsammans med dig utveckla Gerby-Västervik skärgårdsområde. Vi 

vill göra det till ettbra och trivsamt område för kommande generationer. 

 

Ordförande epost: puheenjohtaja@gerbyvastervik.fi 

Kassörens epost: kassor@gerbyvastervik.fi 

Sekreterarens epost: info@gerbyvastervik.fi 

 

     En solig vår önskar Styrelsen! 
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