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Medlemsbrev 2/2017
Bästa medlem!
En hektisk vår börjar vara till ända och trots det omväxlande vädret verkar det nu äntligen bli sommar.
Byföreningens vårmöte hölls 4.4. Ett strålande år 2016 i föreningens verksamhet fick mötets
godkännande och styrelsen fick välförtjänt beröm för sin insats. Föreningens volontärer och i
synnerhet festkommittén har under våren kavlat upp ärmarna och slagit ihop sina kloka huvuden för
att planera den kommande sommarens aktiviteter. Det kommer att delvis bli traditionella aktiviteter
och fester men också någonting alldeles nytt.
Allt har inte gått som planerat. Ända sedan starten har byförening avlönat en byahjälp, men nu blir det
ett uppehåll med det. Mera om det och om ungdomsverksamheten nedan.
Byahjälpen
Vår populära byahjälp Matti Ikäheimos anställning tar tyvärr slut i maj. Vi har sökt en efterträdare
men det tycks vara svårt att hitta en. Nu till råga på allt har vi fått dåliga nyheter: Nylands arbets- och
näringsbyrå har meddelat att lönesubventionspengarna är slut. För närvarande verkar det som att vi
inte kan anställa någon. Vi fortsätter i alla fall att undersöka möjligheten till alternativ finansiering.
Ungdomsverksamheten
Sista datumet för Kulturklubben på fredagskvällar var 5.5. Kvällarna besöktes av 10-20 ungdomar.
Plattform rf som drog kvällarna planerar redan för en fortsättning i höst. Tyngdpunkten blir antagligen
på videoskapande som verkar att intressera ungdomarna. Vi återkommer senare till höstens planering
och Uncans fredagskvällar.
Föreningen fortsätter att samarbeta med ungdomarna under sommarens byaträffar och fester.
Pojodagen – en byhändelse för hela familjen 10.6.2017
Byföreningen deltar i Pojodagen genom att presentera verksamheten, sälja
lotter mm. i ungdomslokalen Uncan. Ansvarsperson Ann-Britt Bergvik.
Som det nu ser ut kommer vi att fylla ballonger till Pojodagen i Uncan. Det
behövs frivilliga. Anmäl dig till: Marianne Liitelä, tfn. 040 580 8755.
Bifogat info om Pojodagen där du hittar närmare uppgifter om dagens program och tidtabell.
Midsommarfest 23.6.2017
Midsommarfirandet inleds med Kulturklubbens sommarfest i skateparken kl. 11-14. I programmet
bl.a.: Open Stage, kritgraffitimålning, skateing och musik. Inträdet är fritt och utan åldersgräns.
Midsommaraftonen fortsätts med nattlösa natten vid Gumnäs festplats kl. 18-01. Midsommarbrasan
tänds ca kl. 19 vid Gumnäs gästbrygga. Väganvisningar finns vid danspaviljongen. På
danspaviljongen kan du tråda dansen till tonerna av dansbandet Ristos. Utskänkningsrättigheter.
Inträde till danspaviljongen 10 €.
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Gumnäs Beach Party – Cars & Rock´ n Roll 15.7.2017
Gumnäs Beach Party – Cars & rock´ n Roll ordnas lö 15.7 kl. 18-01 vid Gumnäs festplats. Vi hämtar
nostalgi med gamla bilar och Rock’ n Rollmusik till Pojo. Kom med och njut, lyssna, dansa, titta och
andas bensindoften.
Partyt börjar med en cruise genom Sommarpojo med start vid S-markets parkering. Längs bygatan
kan du beskåda fantastiska gamla bilar och lyssna på soundet.
KL 19-01 blir det danslavafest där vi rockar loss till Hairy Foots band. Utskänkningsrättigheter.
Inträde 10 €. Fritt inträde för föreningens medlemmar och bilcruisarna. Medlemmar: var beredda att
visa ID vid ingången. Ditt medlemskap är din biljett!
Let´s play Rock` n Roll and have some fun!
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Priser till byföreningens lotterier
Föreningen säljer lotter vid olika evenemang och vi behöver priser till lotterierna. Alla oanvända och
nya produkter, t.ex. handarbeten mm duger. Medlemmarnas hjälp att samla ihop priser behövs och
uppskattas. Priserna kan lämnas i Village Café under caféets öppettider. Nästa lotteri ordnas på
Pojodagen 10.6, så det gäller att skynda på!
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!
STYRELSE 2017: ordinarie (ersättare)
Ann-Britt Bergvik (Yvonne Varis, sekr.), Martin Glader, viceordf. (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), p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
Martin Glader (viceordf.), p. 0400 210 625, martin.glader@message.fi
Hannu Larinen (kassör), p. 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
Yvonne Varis (sekreterare), p. 040 858 6785, yvonne.varis@hotmail.com
Satu Lindqvist (festkommittén), p. 040 067 0924, satu.lindqvist@raseborg.fi

En solig sommar önskar

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

