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Medlemsbrev 4/2017
Bästa medlem!
Det är inte länge sedan senaste medlemsbrev skickades men vi vill ännu informera om några aktuella saker
och naturligtvis önska dig en stämningsfull Finlands 100 års Födelsedag, en Fridfull Jul och ett Gott Nytt
År!
Beslut på höstmötet 15.11 2017
Nya utnämningar
Som ordförande i föreningen fortsätter Marianne Liitelä. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Martin
Glader, Gretel Johansson, Hannu Larinen, Martti Leskelä, Anna Luhtasela och Seppo Sundman och
till ersättare Merja Hellbom, Tanja Lempinen, Satu Lindqvist, Reija Mettovaara, Gunilla Starck och
Yvonne Varis.
Verksamhetsplan 2018
Pojo kyrkoby byförening fortsätter sin verksamhet för att utveckla byn och eftersträvar att befrämja byns
invånares samarbete, självständiga initiativ och byns livskraft samt bevaka dess invånares allmänna och
gemensamma intressen. Föreningen vidareutvecklar sin roll som intressebevakare och förhandlingspart
gentemot staden. Under år 2018 kommer föreningen att ordna olika kulturprogram och utflykter. Ett
tillskott till verksamheten och kommande evenemang utgörs av det faktum att Gumnäs festplats har hyrts
för år 2018. Förutom den traditionella Midsommardansen kommer föreningen att ordna en hel del övrigt i
Gumnäs. Målsättningen är att utveckla samarbetet med övriga aktörer i byn för att få Gumnäs festplats i
aktivt bruk. Föreningen kommer också att delta i byns gemensamma evenemang såsom Pojodagen
Årets Bybo 2017: Pojo FBK
Byföreningens styrelse har utsett Pojo FBK till Årets Bybo 2017. Styrelsen anser det ungdomsarbete som
Pojo FBK gör vara synnerligen värdefullt. Dessutom bidrar FBK till att göra byn känd i vida kretsar genom
det årliga fyrverkeriet. Pojo FBK deltar också aktivt i övriga gemensamma evenemang i byn.
Byahjälpen
I senaste medlemsbrev berättade vi att rekryteringen av en Byahjälp var på gång. Nu kan vi med glädje
meddela att vi har hitta en Byahjälp. Han heter Kenneth Sjölander och kommer från Åminnefors. Kenneth
hjälper på känt vis till med snö- och gårdsarbeten, städning, mindre reparationsarbeten, mattvättning osv.
Man får tag på honom på Byahjälpens telefonnummer 0400 152 993. Timdebiteringen är som tidigare 10
€/timme plus ev. kilometerersättning. Spara kvittona eftersom kostnaderna är avdragsgilla som
hushållsavdrag! Kontaktperson: Gretel Johansson tfn. 0400 507 594.
Hälsningar,

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

