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Medlemsbrev 2/2016
Bästa Medlem!
Pojo kyrkoby byförening rf har över 200 medlemmar. Medlemmarna medverkar till att föreningen kan
fortsätta med olika aktiviteter. Samarbetet med andra föreningar och företag ger också nya möjligheter.
Alla medlemmar, som har önskemål om verksamhet under nästa år – inge förslag till styrelsen som under
hösten planerar verksamheten för 2017. Vi är tacksamma för förslag om vad Ni önskar.
I år har föreningen deltagit i arrangemangen runt Pojo-dagen 11.6. Dagen var lyckad och enligt beräkning
deltog ca. 1000 personer. Midsommardansen på Gumnäs var lyckad med ca. 200 deltagare. Gästbryggan i
Gumnäs blev färdig i juni och reparationen av Gumnäs festplats utfördes i föreningens regi på talko. Bra
jobbat!
Nedan litet om aktiviteter under de närmaste månaderna:
Styrelsen
Styrelsen sammankommer efter sommarpaus den 23.8.2016.
Augustifesten
27.8.2016 kl. 18.00-01.00 på Gumnäs festplats.
Festen börjar med kvällsmat för föreningens medlemmar kl: 18.-20. Middagens pris är 10 € innefattande
hela kvällens program. Avgiften uppbäres i Gumnäs. Bindande anmälan senast den 22.8. till Satu Lindqvist,
per tel. 0400 670 924 eller e-post: satu.lindqvist@raasepori.fi. Meddela även eventuell diet. I programmet
ingår Mästerskapet 2016 i stövelkastning.
Klockan 20 efter avslutad middag är festen öppen för alla. Kl. 20.30 underhåller trollkarlen Tatu Tyni oss
och härefter inledes dansen för alla deltagare i Augustifesten med Kunnari-Kruuppis orkester. Säljes
grillkorv och kaffe. Inga alkoholdrycker säljes. Välkomna alla!
”Historisk utfärd”
30.8.2016 kl. 17.00-19.30. Vi fortsätter att lära oss mera om Pojos historia. Årets historiska utfärd gör vi
som bussutfärd. Vi besöker platsen, med minnessten, för Finlands första pappersbruk i Thomasböle samt
Hembygdsmuseet Gillesgården i Skarpkulla, där vi efter guidad rundvandring dricker kaffe. Start från torget
i Pojo kyrkoby kl. 17.00. Utfärden är gratis för medlemmarna. De 30 först anmälda ryms med. Bindande
anmälan till Marianne Lemettinen tel. 040 580 8755 eller marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi.

Byahjälp
Redan i slutet av maj anställde vi vår fjärde byahjälpare, Matti Ikäheimo, som hjälper alla med
vardagssysslor. Det är trädgårdsarbete, städning, små reparationer, mattvätt m.m. Telefonnumret är som
tidigare 0400 152 993. Kostnaden 10 €/t jämte km-ersättning. Kostnaden berättigar till hushållsavdrag, spara
kvittona. Kontaktperson: Gretel Johansson.
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