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Medlemsbrev 1/2017
Bästa Medlem!
2016 avslutades under trevliga omständigheter i samband med byaföreningens 4-årsdag och Pojo
julförsäljning. Vi fick också njuta av en stämningsfull konsert på Sibeliusdagen den 8.12 i Pojo kyrka.
På höstmötet gjordes några ändringar i styrelsen och vi fick några nya medlemmar, undertecknad
tackar ödmjukast för förtroendet och axlar ivrigt ordförandes uppgifter.
Även det nya året har kommit igång med fart. Byföreningen beställde till Pojo, Fiskars och Billnäs
daghem Postirotta Lurbert- dockteaterföreställningen och den här upplevelsen fick barnen pröva på i
månadsskiftet mellan januari och februari. Även de lite äldre barnen har fått sin del: Kulturklubben på
fredagskvällar!
Ungdomsarbetet
Föreningen har återupptagit ungdomsverksamheten i Pojo ungdomslokal, Uncan. Det sker i form av en
kulturklubb för unga i samarbete med konstföreningen Plattform och medborgarinstitutet. Från
föreningens sida fungerar en grupp frivilliga som ”övervakare”. Klubben är öppen alla fredagar kl.
18-20.30 t.o.m. 5.5.2017. Ungdomarna kommer rätt långt att själv få bestämma vad man skall syssla
med, t.ex. graffiti, musik, teater eller någonting annat. Ansvarsperson: Martin Glader.
Byahjälp
Vår byahjälp Matti Ikäheimo fortsätter att jobba fram till medlet av maj. Du behöver kanske hjälp
med snöskottning, städning och andra tunga arbeten. Mindre reparationer av alla hemmaskiner, byte av
glödlampor eller batterier som är svåra att byta ut. Matti hjälper även med problem med Din dator om
den inte alla gånger fungerar som Du vill. Kostnaden är som tidigare 10 € per timme plus kmersättning. Arbetskostnaden är avdragsgill som hushållsbidrag i beskattningen. Mattis tel. 0400
152 993. Ansvarsperson: Gretel Johansson.
Nedan litet om aktiviteter under de närmaste månaderna.
Vårmötet
4.4.2017 kl. 18.00 i biblioteket i Pojo kyrkoby
Vid mötet behandlas stadgeenliga till vårmötet hörande ärenden. Vid sammanträdandet kommer
utvecklingschef Fredrika Åkerö och berättar om utmaningarna och möjligheterna gällande stadens
utveckling. Kaffeservering! Välkomna!
Dagresa för att följa med inspelning av Nelonens program Hyvät ja huonot uutiset 11.4.2017
Byföreningen bjuder sina medlemmar med på en rolig dagsresa för att följa med inspelningen av
Nelonens program Hyvät ja huonot uutiset. Inspelningen är tisdag 11.4 på förmiddagen (bestämd tid
meddelas senare) i Böle, Helsingfors. Programmet är gratis och vi bjuder medlemmarna + eventuell
avec på transport tur och retur till inspelningen. Det blir inga pauser eller servering under inspelningen
så vi ber er ha med mellanmål. Inspelningen tar ca. 2,5 timmar.
Det ryms 40 personer med, bindande anmälningar senast 31.3 via e-post till
merja.hellbom@gmail.com eller ringa eller sms till Merja på numret 050 331 4980.
Mera information om programmet: http://www.nelonen.fi/ohjelmat/hyvat-ja-huonot-uutiset
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Pojo Dagen – Byhändelse för hela familjen
10.6.2017 i Pojo kyrkoby. Ansvarsperson: Marianne Liitelä / Arbetsgruppen för
Pojo Dagen. Också byförening ska delta i Pojo Dagen, vi kommer att ge mera
information om planerna senare i vår. Bifogat finns förhandsinformation om
Pojo Dagens fototävling och en utmaning till att delta i traditionell trekamp.
Midsommardans
23.6.2017 på Gumnäs festplats. För musiken svarar dansorkester Ristos från Raseborg. Mera info
senare. Ansvarsperson: Sepi Sundman.

Vi önskar, att medlemmarna är aktivt i kontakt med styrelsen och framför idéer och önskemål
angående föreningens verksamhet. Och vi önskar alla föreningens medlemmar välkomna på alla
evenemang och tillställningar, men även på organiseringen av dem – talkokrafter behövs alltid!
STYRELSEN 2017: ordinarie (suppleanter)
Ann-Britt Bergvik (Yvonne Varis, sekreterare), Martin Glader, viceordförande (Martti Leskelä), Gretel
Johansson (Satu Lindqvist), Hannu Larinen, kassör (Gunilla Starck), Anna Luhtasela (Satu Peltola),
Seppo Sundman (Merja Hellbom)
Ordförande: Marianne Liitelä
Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordförande), t. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
Martin Glader (viceordförande), t. 0400 210 625, martin.glader@message.fi
Hannu Larinen (kassör), t. 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
Yvonne Varis (sekreterare), t. 040 858 6785, yvonne.varis@hotmail.com
Satu Lindqvist (festkommitté), t. 040 067 0924, satu.lindqvist@raseborg.fi

Med vårvinterhälsning

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, ordf.
Gumnäsvägen 6 G 43, 10420 Skuru
p. 040 580 8755
marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

