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Medlemsbrev 2/2018
Bästa medlem!
Vi har fått ta del av en varm och skön vår och vi hoppas att det fina vädret fortsätter så att vi kan njuta av
alla fantastiska sommarevenemang! I detta medlemsbrev redogörs till en början för den nya
dataskyddslagen som också berör vår förening. Vi redogör också för mottagningstiderna i Pojo
hälsovårdsmottagning. Sedan följer nyheter om föreningens ungdoms- och byahjälpsverksamhet och
Gumnäs festplats och slutligen har vi gjort en sammanställning av kommande evenemang – notera
datumen i din kalender!
Medlemsregistret och den nya dataskyddsförordningen
En ny dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018. Den reglerar användandet av personuppgifter i hela
EU-området. Avsikten är att förbättra skyddet av personuppgifterna. Det är lättare att kontrollera de egna
personuppgifterna. Samma rättigheter ges åt alla medborgare inom EU-området. Närmare uppgifter fås
på Dataombudsmannens webbsidor:
• Information om medlemsregister och insamlandet av personuppgifter
https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-personuppgifter
• Information om privatpersoners dataskyddsrättigheter och rätten att hantera personuppgifter
https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner
Pojo kyrkoby byförening har uppgjort en redogörelse för hanteringen av medlemsregistret. I
redogörelsen redogörs bl.a. för hur uppgifterna samlas in, vem som ansvarar för registret, hur registret
används och hur uppgifterna förvaras. Redogörelsen finns på föreningens hemsidor.
Pojo hälsovårdsmottagning och sommarens öppethållningstider
Eftersom vi har en hälsovårdmottagning i byn är det viktigt att den också används alltid när det är
möjligt. Kom ihåg när du bokar tid att du alltid ber om en tid uttryckligen till Pojo även om andra
alternativ kanske föreslås i första hand. Som bilaga till medlemsbrevet finns en förteckning över den
tjänster som erbjuds vid mottagningen. Observera också sommarens öppethållningstider.
Ungdomsverksamheten
Pojo ungdomslokal Uncan tar sommarledigt. I början av juni ordnar Kulturklubben ett pop-up
sommarläger för ungdomar på Gumnäs festplats. Lägret ordnas 4-8.6 och är avsett för ungdomar från
klass 4 uppåt. Lägret är öppet för alla, man behöver inte anmäla sig och man kan delta alla dagar eller
bara under en del. Närmare uppgifter fås av Anna Luhtasela, tfn 0400 807 737.
Byahjälpen
Som du säkert minns, står vår byahjälp Kenneth Sjölander till föreningens medlemmars tjänst. Nu är det
rätt tid att boka Kenneth för att hjälpa till i trädgården, tvätta fönster eller tvätta mattor. Och naturligtvis
hjälper han som tidigare med städning, mindre reparationer av hushållsmaskiner och med byte av lampor
eller batterier. Man kan också be Kenneth komma med på uppköp eller andra ärenden. Timdebiteringen
är fortsättningsvis 10 €/timme plus ev. km-ersättning. Kostnaden av avdragsgill som hushållsavdrag så det
lönar sig att spara kvittona. Kenneth nås vardagar kl 8-16 på tfn 0400 152 993.
Gumnäs festplats
På Gumnäs festplats som föreningen disponerar från början av året, har vi under våren förnyat kioskens
terrass och gjort en del förbättringar inne i kiosken. Allting har också städats. Vi ordnade ett mindre
Öppet Hus-evenemang 20.5 och bjöd på kaffe med bulle. Förutom tidigare nämnda sommarläger för
ungdomar, ordnar föreningen ett antal evenemang i Gumnäs. Mera om det nedan. Som en påminnelse,
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kan Gumnäs festplats hyras av föreningar, företag och privatpersoner för egna evenemang eller fester.
Närmare uppgifter och bokningar: Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Nedan information om kommande evenemang.
Pojodagen – happening i byn för hela familjen
9.6.2018 i Pojo kyrkoby
Byföreningen deltar i hela byns gemensamma Pojodag. Under dagen, kl 10-15 finns vi
tillsammans med Kulturklubben i Uncan. Vi skulle uppskatta hjälp av medlemmarna
med t.ex. att blåsa upp ballonger. Ett liten stund kan vara till stor hjälp. Anmäl dig till
Anna Luhtasela, tfn 0400 807 737.
Pojodagen After Party: Country Rock @Gumnäs
9.6.2018 På Gumnäs festplats
Pojodagen kulminerar med kvällsfest på Gumnäs festplats kl 20-01. På Pojodagen After Party Country Rock
@Gumnäs uppträder Arizona Train och Hairyfoot. DeliTukku svarar för förplägnaden. Biljetterna kostar 10
€. Förköp redan nu hos DeliTukku och Pojo Shell. Biljetter fås också vid ingången.
Midsommardans
22.6.2018 på Gumnäs festplats
På midsommaraftonen kl 20-01 ordnar vi traditionell midsommardans i Gumnäs. Avvikande från tidigare
förhandsbesked förs vi i dansen av den evigt underbara och legendariska Lea Laven med sin Vanha Liitto
orkester! Såvitt vi vet turnerar Lea nu första gången i Raseborg eller åtminstone i Pojo. Inför midsommar
fyller Lea 70 och har minskat på sitt turnerande. Nu är det hög tid att dansa till Leas toner!
Midsommarkokkon tänds kl 19 invid småbåtsbryggan (med väderreservation). DeliTukku svarar för
förplägnaden. Biljetterna kostar 10 €. Förköp redan nu hos DeliTukku och Pojo Shell. Biljetter fås också vid
ingången.
Lavadans
7.7.2018 på Gumnäs festplats
Vi låter inte dansskorna vila i juli heller, för 7.7 förs vi i dansen av Beatfellows. DeliTukku svarar för
förplägnaden. Biljetterna kostar 10 €. Förköp redan nu hos DeliTukku och Pojo Shell. Biljetter fås också vid
ingången.
Augustifest: Blues@Gumnäs
18.8.2018 på Gumnäs festplats
Byföreningens traditionella Augustifest börjar som en fest för medlemmarna men efter kl 20 är den öppen
för alla. För musiken svarar Hard Road. DeliTukku svarar för förplägnaden. Biljetterna kostar 10 €. Förköp
senare hos DeliTukku och Pojo Shell. Biljetter fås också vid ingången
Närmare information om programmet och tiderna för medlemsfesten senare.
Trevlig försommar. Vi ses i byn!
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