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Medlemsbrev 4/2018
Bästa medlem!
Här kommer så här mot slutet av året ännu en hälsning med information om några aktuella saker:
Beslut vid höstmötet 7.11.2018
Som byföreningens ordförande fortsätter undertecknad, ännu en gång tacksam för förtroendet. Till
ordinarie medlemmar valdes Martin Glader, Gretel Johansson, Hannu Larinen, Tanja Lempinen,
Martti Leskelä, och Seppo Sundman och till ersättare Joni Grundström, Toni Holmström, Satu
Lindqvist, Laura Meretniemi-Peltola, Reija Mettovaara och Gunilla Starck. Den nya styrelsen
tillträder vid årsskiftet.
Verksamhetsplanen 2019
Byföreningen fortsätter sin verksamhet för att utveckla byn och eftersträvar att befrämja bybornas
samarbete, och initiativförmåga och byns livskraft samt bevaka invånarnas allmänna och
gemensamma intressen. Föreningen utvecklar sin roll som intressebevakare och förhandlingspart
bl.a. gentemot staden. Föreningen kommer fortsättningsvis att arrangera olika kulturprogram och
utflykter samt fester och danser på Gumnäs festplats. Byföreningen kommer också att delta i byns
gemensamma evenemang såsom Pojodagen (8.6.2019) och Julmarknaden i Pojo (23.11.2019).
Årets bybo 2018: Joni Grundström
DeliTukkus handelsman och restauratör Joni Grundström utnämndes till Årets Bybo 2018.
Byföreningens styrelse motiverade sitt beslut enligt följande: Grundström har under det gånga året
deltagit i byns gemensamma angelägenheter med stort hjärta. I början av året vad han med om att
ordna nödhjälpsinsamlingen för dem som förlorade sina hem vid radhusbranden i Gumnäs. Han har
varit en exemplarisk aktör vid byns gemensamma evenemang såväl vid Pojodagen som vid den
stundande julmarknaden. Grundström räckte omedelbart ut sin hjälpande hand när
Restaurangdagen ordnades för skoleleverna under höstens strejk. I byn har det också getts positiv
respons för att Grundström bokstavligen öppnat dörrarna när någon behövd hjälp. Han har med
stor iver varit med om nya idéer och har därigenom med sin egen verksamhet förstärkt samverkan
i byn.
Byahjälpen
Vi hade ett litet uppehåll med byahjälpsverksamheten, men nu kan vi med glädje meddela att vi har
hittat en ny byahjälp och att hans anställning börjar 21.12.2018! Vår nya byahjälp som bor i kyrkbyn
är Saku Kejonen-Merimerta. Saku kommer att hjälpa till med hemsysslor såsom snö- och
gårdsarbeten, städning, mindre reparationer, mattvätt mm. Han nås på det gamla vanliga
telefonnumret 0400 152 993. Timdebiteringen är fortfarande 10 €/timme plus ev. km-ersättning.
Kostnaden är avdragsgill som hushållsavdrag, så spara kvittona. Kontaktperson: Gretel Johansson,
tfn 0400 507 594.
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Gumnäs festplats
Byföreningen har förhandlat med staden om en förlängning av hyresavtalet för Gumnäs festplats.
Avtalet är förlängt för tiden 1.1.2019-31.12.2021. Hyran erläggs fortsättningsvis som talkoarbete.
Festplatsen kan hyras av föreningar, företag och privatpersoner för egna evenemang eller fester.
Information och bokningar: Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Julklappsinsamling i Pojo 2018
På festkommitténs initiativ ordnade byföreningen en julklappsinsamling. Avsikten är att hjälpa
ensamstående äldre personer. Information om insamlingen av nya oanvända gåvor, t.ex. yllesockor
och godsaker (i Pojo bibliotek on 19.12 kl. 14-15 och to 20.12 kl. 17-19) har funnits på byns
anslagstavlor och på Facebook och webbsidor. Gåvorna delas ut på söndag 23.12 i första hand via
hemhjälpen.
Hela byns julkaffe sö 23.12 kl. 10-18 i DeliTukku
Pojo kyrkoby byförening, DeliTukku, Blomcenter Scilla, Raaseporin suomenkielinen seurakunta och
Karis-Pojo församling bjuder byborna på julkaffe och jultårta i DeliTukku.
En Fridfull och Stämningsfull juletid och ett fint slut på året önskar,

Marianne Liitelä
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