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Medlemsbrev 1/2018
Bästa Medlem!
Det nya året har kört igång. Styrelsen har haft sitt första möte och utsett nya funktionärer. Martin
Glader fortsätter som viceordförande och Hannu Larinen som kassör. Till sekreterare utsågs Reija
Mettovaara. Till ansvarsperson för festkommittén utsågs Seppo Sundman och till ungdomsansvarig
och koordinator för frivilligverksamheten utsågs Anna Luhtasela. Gretel Johansson fortsätter som
byahjälpens arbetsledare.
I januari får skolorna och daghemmen i Pojo ta del av det kulturutbud som redan blivit en tradition i
byföreningen. I tur står Pippuridino-föreställningar av populära Teatteri Hevosenkenkä i svenska
skolans festsal. Den ena föreställningen går på finska och den andra på svenska. Ca 350 barn från
kyrkbyns skolor och daghem, Fiskars skola och daghem, Klinkbackan koulu och Billnäs skola och
daghem kommer att se föreställningarna.
Samarbetet och samverkan på lokalnivå och hela byns hjälpresurser fick sig ett rejält test när byborna,
föreningarna och företagen åstadkom en gigantisk hjälpoperation för de bybor som miste sina hem
vid branden i Gumnäs. Vi kan vara stolta över vår by! Hjälpverksamheten fortsätter ännu.
Byföreningen har öppnat ett konto för s.k. Grannhjälp. Insamlingen grundar sig på de hjälpandes eget
initiativ och marknadsförs inte. Genom det behövs inget tillstånd för insamlingen. Information om
Grannhjälpsinsamlingen får av Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755
Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten fortsätter i Uncan i kyrkbyn. Formen är en Kulturklubb i samarbete med
konstföreningen Plattform. Från föreningens sida fungerar en grupp frivilliga som övervakare. Klubben
håller öppet fredagar kl 18-20.30 och är avsedd för femteklassister och äldre. Ungdomarna planerar
själv sin verksamhet, t.ex. graffiti, musik och teater. Vi behöver flera frivilliga till fredagskvällarna. De
som kan tänka sig att komma med skall kontakta Anna Luhtasela, tfn 0400 808 737.
Byahjälpen
Vår byahjälp, Kenneth Sjölander, står till tjänst med hjälp till föreningens medlemmar. Kanske du
behöver hjälp med snöskottning, städning eller andra tyngre sysslor? Eller med reparationer av
hushållsmaskiner eller byten av glödlampor eller batterier. Timdebiteringen är fortsättningsvis 10
€/timme plus ev. kilometerersättning. Kostnaden är avdragsgill som hushållsnära avdrag så det lönar
sig att spara kvittona. Man får tag på Kenneth på vardagar kl 8-16, tfn 0400 152 993.
Gumnäs festplats – ordna din egen fest eller tillställning!
Kioskbyggnaden på Gumnäs festplats, som byföreningen hyr, kommer att renoveras under ledning av
Martti Leskelä. I maj ordnas en invigningsfest. Närmare information om tid och program kommer
senare. Det går att hyra festplatsen av byföreningen. Festplatsen är ett utmärkt ställe för den som vill
ordna egna fester eller tillställningar för föreningar, företag eller privatpersoner! Tag kontakt mede
Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
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Koloniträdgård
I samband med höstmötet 15.11 gjordes en namninsamling av personer som har intresse av en
koloniträdgård i kyrkobyn. Styrelsen föreslår att de som visat intresse bildar en arbetsgrupp för att
driva saken vidare i byföreningens regi. Byföreningen har varit i kontakt med staden, vars
representanter ställt sig positiva till projektet. De som är intresserade av att medverka i en arbetsgrupp
skall kontakta Martin Glader, tfn 0400 210 625.
De närmaste månadernas evenemang:
Vårmöte
11.4.2018 kl 18.00 på Stämbacken
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före det egentliga mötet diskuterar vi lokaltrafikfrågor med
stadsutvecklingschef Fredrika Åkerö och kollektivtrafikansvariga utvecklingsplaneraren Samuel
Nissfolk.
Kaffeservering! Välkommen!
Pojodagen – happening i byn för hela familjen
9.6.2018 i Pojo kyrkoby
Byföreningen deltar i hela byns gemensamma Pojodag bl.a. genom att som
avslutning på dagen ordna en kvällsfest på Gumnäs festplats. Mera om
planerna senare.
Midsommardans
22.6.2018 på Gumnäs festplats
Mera om programmet senare men det lönar sig att i tid kolla dansskorna, för alltid lika härliga Tarja
Lunnas kommer att sätta fart på dansarna!
Med önskan om en skön vår,

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

Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordförande)
Martin Glader (viceordförande)
Hannu Larinen (kassör)
Reija Mettovaara (sekreterare)
Sepi Sundman (festkommittén)
Gretel Johansson (byahjälp)
Anna Luhtasela (ungdomsarbete)

tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
tfn 0400 210 625, martin.glader@message.fi
tfn 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
tfn 050 443 0714, mettovaarareija@gmail.com
tfn 040 586 9720, sundman.sepi@gmail.com
tfn 0400 507 594, ronnis54@gmail.com
tfn 0400 808 737, anna.luhtasela@gmail.com

