VESSÖ INFO 2/2016
Wessölandets Ungdomsförening r.f. informerar om sina evenemang via:
- Vår hemsida, www.vesso.fi
- Facebookgruppen Vessö
- Infomail direkt till din e-post. Infomail beställer du via vår hemsida.
- Det Händer i tidskriften Östnyland
Även Vessö-infot i pappersform utkommer ca 3 gånger i året till alla hushåll i Vessö trakten. Alla kommande
evenemang finns även på Svenskborgs anslagstavla. Det går också väldigt bra att kontakta någon av oss i
styrelsen för närmare information.
Följande Vessö info utkommer i augusti - september 2016.
På Ungdomsföreningens årsmöte 13.3.2016 valdes styrelsen enligt följande:
Wessölandets Ungdomsförening rf. Styrelsen 2016
Ordförande Johanna Rosenström tel. 040 5968878
Viceordförande Heidi Tyyskä tel. 040 7755574
Sekreterare Carina Nyholm tel. 040 8395495
Ordinarie styrelsemedlemmar: Donna Karlsson tel. 040 1477007, Marie Dunderfelt tel. 040 7781474,
Catarina Borg tel. 0400 543224
Suppleanter: Johanna Backman, Karin Blomqvist, Mia Borg, Anders Weckström
Kassör: Robert Juslin

Vessö produkter så som Tor Juslins Vessö förr böcker samt Vessö filmerna finns till salu bl.a. hos Mia
Nyman (Mias Fashion & Fit) Margareta Finnbäck i Nygård och i Tarttis kiosken i Tarkis.
Du minns väl att man kan hyra Svenskborgs unika lokal för olika evenemang och fester för privat bruk.
Kontaktpersonen för bokning är Svenskborgs vaktmästare Seppo Surakka, tel. 040 5280913

Styrelsen önskar en riktigt skön sommar!
Vill du också bli medlem i Vessölandets Ungdomsförening?
Du kanske i många år mottagit Vessö infon, men inte är medlem. Att gå med i föreningen är enkelt!
Kontakta någon av oss i Styrelsen (kontakt uppgifter ovan) och vi skriver in dig i föreningen. Sedan får ni
hem skickad en räkning med medlemsavgiften och du är med!
Årsavgiften för vuxna 10 € och för barn 5 €
Om du redan är medlem kommer fakturan automatiskt hem per post.

Wessölandets ungdomsförening r.f.
www.vesso.fi
e-post: info@vesso.fi
Ansvarig utgivare: Carina Nyholm tel: 040 839 5495
Vice informatör: Donna Karlsson tel: 040 1477007

VESSÖ INFO 2/2016
Ungdomsföreningens evenemangskalender 2016
I maj

Damernas idrottslag. Skulle damerna på ön vara intresserade
av ett eget idrottslag som skulle pröva på olika idrottsgrenar? Tex
boboll, fotboll, volleyboll mm. Syftet är att ha det roligt och en lättsam stämning. Anmäl ert
intresse till Heidi Tyyskä tel. 040 7755574

9 maj

Infokväll, Trygga Vessö. Kl 18 på Svenskborg. På plats finns bl.a. Silmus representant,
polisen, räddningsverket, Wessö FBK, Ungdomsföreningen och många fler. Loviisan
Sammutinhuolto, www.loviisansammutinhuolto.com, är också på plats under kvällen och
granskar skumsläckare, GRATIS! Under kvällen presenteras Vessös egen säkerhetsplan och
man är mycket välkommen att komma med förslag till den. Det finns även chansen att pröva
på släckningsövningar så som att släcka med skumsläckare, användning av släckningsfilt
mm. Till de 50 första delas det ut ett plastämbar fyllt med information! Kvällen är ett
samarbete med Wessö FBK och Ungdomsföreningen. Välkommen!

10 juni

Bjurböle sommartorg kl. 15-18 Sommartorget har öppet varje fredag under
sommarmånaderna ända till den 19 augusti, med undantag för midsommar då infaller torget
på torsdagen den 23.6. Har du vill sälja på torget eller har andra frågor kontakta Carita
Lindström tel. 040 0467832

3 juli

Utfärd till Raseborgs sommarteater. Årets föreställning är Sound of music. Bussen åker
från Svenskborg kl. 12.30 Biljetterna kostar 26 € för vuxna, 17 € för barn samt 22 € för
pensionärer. I priset ingår kaffe och bulle eller saft och bulle för barn, under pausen. Priset
för busstransporten tillkommer, beroende på hur många vi blir. Blir vi 40 personer kostar
bussen 12 € och blir det endast 20 personer kostar bussen 23 € o.s.v. Alltså är det full buss vi
vill ha! Biljetterna betalas på förhand, konto uppgifter får i samband med anmälan. Buss
priset betalas i bussen då vi vet hur många vi blir på resan. Anmälningar tas emot av Heidi
Tyyskä. Anmäl er senast 30.5!

21 juli

WessöRundån. 10 km löpning eller ca 6 km för dem som vill gå. I år går starten från
Svenskborg. Tidtagning, prisutdelning, våfflor samt fin gemenskap! Startavgiften 8€ för
medlemmar och 10€ för icke medlemmar.

6 augusti

Utfärd till Tavastehus antikmarknad. ”Hauhon antiikki-, ja keräilymarkkinat”. Bussen
åker från Svenskborg klockan 9.00 och resan tar ca 2 timmar. Väl på plats får man
självständigt gå omkring på området och se sig om. Inträdet till marknaden är 2 € för vuxna,
barn gratis. Priset för busstransporten tillkommer, beroende på hur många vi blir. (ex. Om vi
blir 40 pers. kostar bussen 12 € och blir vi 20 pers. Kostar bussen 23 € o.s.v.) Marknaden
stänger kl. 15.00 och vi påbörjar hemfärden. Resan blir av om vi får minst 20 anmälda.
Anmäl er senast 25.7 till Carina Nyholm tel. 040 8395495

29 oktober

Den traditionella Medlemsfesten. I år står byarna Brattnäs och
Bjurböle i tur för arrangemanget. Biljettförsäljning via byaombud
och arrangörer.
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