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Medlemsbrev 3/2017
Bästa medlem!
Byföreningen har haft en händelserik vår och höst och vi kan ana medvind också i fortsättningen. Vi
har flera lyckade evenemang bakom oss: Pojodagen som hela byns historias vingslag gav krydda åt.
Midsommarfesten med midsommarbrasa, åkturer med vikingaskeppet och dans, Gumnäs Beach Party
i rock ’n rollens tecken och en historisk utfärd till Sällvik Gård.
En viktig sak som inverkar på verksamheten nästa år är, att staden drog bort Gumnäs festplats från
försäljningslistan och hyr den åt byföreningen för tiden 1.1.-31.12.2018. Som hyra renoverar vi
kioskbyggnaden på talko. Talkoarbetena väntar till våren då vi hoppas att alla som hålls på fötterna är
med.
Nu är ett fint år på slutrakan och verksamheten för inkommande år slås fast i verksamhetsplanen som
fastställs av höstmötet. Och ännu före julstöket ordnar vår festkommitté en födelsedagsfest i form av
lillajulsfest dit vi önskar alla medlemmar med vänner och grannar välkomna!
Höstmöte onsdag 15.11 kl. 18.00 i Pojo bibliotek
Vi behandlar stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplan (styrelsens plan som bilaga), budget för år
2018 och val av ordförande och medlemmar i styrelsen. Vår nya stadsdirektör Ragnar Lundqvist har
vidtalats för att före det egentliga mötet redogöra för sin syn på aktuella frågor. Efter mötet utnämns
Årets bybo 2017 utsedd av styrelsen.
Kaffeservering. Välkommen!
Byföreningens 5-årsfest firas 25.11.2017 från morgon till kväll!
Föreningens årsdag firas också denna gång i samband med Julmarknaden i Pojo med kaffe och tårta
i ungdomslokalen i biblioteket kl. 10-13. Välkommen!
Dessutom ordnar vi en födelsedagsfest/lillajulsfest för medlemmar och deras gäster. Festen går av
stapeln i Högåsa (Gamla Åbovägen 85) kl. 18-01. Det vankas buffébord med måltidsdrycker. Stand up
komikern Anna Rimpelä lockar till skratt. För musikunderhållningen under resten av kvällen svarar
trubaduren Vaakku som håller dansen igång ända till kl. 01.00. Festen är gratis för medlemmarna.
Gäster betalar 10 € (inkl. buffet och program). Bindande anmälningar till Merja Hellbom senast 21.11,
tfn 050 331 4980, merja.hellbm@gmail.com. Inträdet betalas på plats. Ingen alkoholförsäljning, E.F.M.
Byahjälpen
Tyvärr har vi haft ett uppehåll i vårt byahjälpsprojekt beroende på att Nylands TE-byrås medel för
lönesubvention tog slut. Nu finns det medel igen och vi har börjat söka efter en ny byahjälp.
Förhoppningsvis hittar vi en innan snön kommer på allvar. Vi informerar genast när vi vet hur
byahjälpsprojektet fortsätter.
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Ungdomsverksamheten
Kulturklubben på fredagskvällar i Uncan har fortsatt hela hösten. Vi behöver flera frivilliga till
fredagskvällarna.
Höstens höjdpunkt var ungdomstillställningen Huuda, Skrik! i biblioteket 6.10. Som namnet säger var
avsikten med evenemanget att ”skrika fram ungdomarnas röst”. Vi ville ge ungdomen en anledning att
stanna upp ett tag och fundera kring sina hemknutar: vad är bra i Pojo, vilka saker kunde utvecklas och
hur kan ungdomen delta i utvecklandet. På plats var åtta av stadens beslutsfattare från stadsdirektören
till ledamöter i ungdomsfullmäktige. De lyssnade på ungdomarna och lovade föra deras ärenden vidare.
Under tillställningen uppträdde rapartisten Mc Pyhä Lehmä och musiken spelades av bygdens egen dj
Discowizard Kool Rudolf. Under tillställningen var det också premiär för musikvideon Saman taivaan
alla-straight outta Raasepori som ungdomarna själv har gjort. Musikvideon har fått mycket
uppmärksamhet och beröm och finns att se och höra bl.a. på Youtube. Bravo Pojoungdomar!
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Vi hoppas att medlemmarna håller aktiv kontakt med styrelsen och framför idéer och önskemål om
verksamheten. Vi önskar också alla medlemmar välkomna till föreningens tillställningar och också för
att delta i ordnandet av dem – talkofolk behövs alltid!
Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordförande):
Martin Glader (viceordförande):
Hannu Larinen (kassör):
Yvonne Varis (sekreterare):
Satu Lindqvist (festkommittén):
En fin höst önskar

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