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Medlemsbrev 2/2019
Bästa medlem!
En fin vår önskar vi er alla! I byföreningen är det full fart. Här kommer de senaste nyheterna och info
om kommande evenemang och också uppgifter om Pojo hälsovårdsmottagnings öppettider och
tjänster under sommaren.
Gumnäs festplats vaknar till nytt liv inför sommaren. Som vi har kommit överens med staden, så
betalar vi hyran i form av talkoarbete. Det första talkot har hållits och kioskbyggnaden har fått ett nytt
golv. I något skede kommer vi att ordna ett gemensamt talko dit alla kommer att kallas. Och som ni
minns, så kan festplatsen också användas av er där ni mot en rimlig hyra kan ordna egna fester och
tillställningar. Information och bokningar: Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Vår nya ungdomssektion startade direkt och ordnade ett synnerligen lyckat Valborgsjippo tillsammans
med några andra av byns aktörer. Vi uppskattar att vi hade över
hundra besökare. Alla var så nöjda att vi med säkerhet gör det här till
en årlig tradition. Vårt nyanskaffade hoppslott var med på jippot.
Hoppslottet kommer att finnas med vid kommande evenemang men
kan också hyras. Hyran är 100 €/dygn eller 150 € fre-sön för
medlemmar och 150 €/dygn resp. 200 € fre-sön för övriga.
Förfrågningar och bokningar: Joni Grundström, tfn 044 993 3632,
joni.grundstrom@gmail.com.
Ungdomssektionen har också haft en träff med Fiskars och Antskogs byföreningar. Föreningarna beslöt
att inleda ett samarbete och kommer tillsammans att ordna gemensamma evenemang för barnen i
våra byar. Vår ungdomssektion ansvarar för evenemanget Back to School -party som ordnas i Gumnäs
för ungdomar den 16.8.
Festkommittén finslipar den kommande sommarens evenemang. Sätt in följande i kalendern, öva
dansstegen och sjung upp rösten:
•

•
•

Midsommar 21.6: Midsommardansen går av stapeln fredag 21.6 med Kari Vepsä som artist.
Evenemanget pågår kl. 20–01.00. DeliTukku svarar för utskänkningen. Biljetetter 15 €. Biljetter kan
köpas på förhand fr.o.m. 8.6 i DeliTukku och Pojo Shell för 10 €. Biljetter kan också köpas vid
ingången. Tidigare på dagen kl. 16.30–19.00 ordnas program för hela familjen på festplatsen med
musik, disco och smyckande av midsommarstången. Fritt inträde.
Karaokedans 13.7: På Gumnäs festplats i juli är det ni själva som är huvudartister med hjälp av
karaokevärden Lexa Mikkola. Tiden är kl. 21–01.00. DeliTukku svarar för utskänkningen. Biljetter 5
€.
Dans 17.8: I augusti dansar vi mera traditionellt till takterna av Vallilan Tangos orkester. Tiden är
kl. 21–01.00. DeliTukku svarar för utskänkningen. Biljetter 10 €.

Pojo Byforum
I februari kallade föreningen bybor, föreningar och företagare till historiens första Pojo Byforum, där vi
diskutera gemensamma angelägenheter och vad vi kunde åstadkomma tillsammans. Tillfället utföll väl.
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Vi beslöt att byn behöver gemensamma webbsidor som kunde betjäna såväl bybor som turister.
Föreningen åtog sig att administrera sidorna som nu håller på att utformas på frivillig bas. I april
sammankallades byforumet på nytt. Vi gick igenom utkastet till webbsidor. På basen av diskussionerna,
idéerna och den respons vi fick fortsätter arbetet. Sidorna torde vara klara för publicering under
sommaren.
Pojodagen –ett byevenemang för hela familjen 8.6.2019
Föreningen deltar i hela byns gemensamma Pojodag med hoppslott och med att
presentera sin verksamhet i ungdomslokalen Uncan. Årets Pojodag kommer åter
en gång att bli något alldeles extra: Det kommer att finnas torg och loppis, Årets
Byhund-tävling, olika utställningar, körning med brandbil, workshopar och mycket
mera. Byns aktörer gör sitt allra bästa! Mera info på byns informationstavlor och på
adressen www.facebook.com/PohjanPaivaPojoDagen.
Pojodagen är igen med i det nationella Öppna Byar-evenemanget där ca 600 byar
runtom i Finland deltar. I fjol hörde vi d till ett av de centrala evenemangen och fick
en hel del publicitet också i rikstäckande media. Pojodagen tillsammans med alla
andra evenemang finns på: https://avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/.
Pojo hälsovårdsmottagning och sommarens öppethållningstider
Eftersom vi har en hälsovårdsmottagning i Pojo är det viktigt att vi använder oss av den alltid när det är
möjligt. Kom ihåg när du bokar tid att alltid när det är möjligt be om en tid uttryckligen till Pojo även
om andra alternativ skulle erbjudas i första hand. Som bilaga till medlemsbrevet finns
öppethållningstiderna och de tjänster mottagningen erbjuder.
Och ännu som påminnelse info om byahjälpen:
Byahjälpen
Vår byahjälp Saku Kejonen-Merimerta står till föreningens medlemmars hjälp. Tag kontakt med Saku
om du behöver hjälp t.ex. med snöskottning, städning eller annat som kan vara tungt för dig, mindre
reparationsarbeten, byte av lampor eller batterier. Debiteringen är fortfarande 10 €/timme plus
eventuell km-ersättning. Kostnaden är avdragsgill som hushållsavdrag så kvittona skall sparas. Saku får
man tag på under vardagar 8–16, tfn 0400 152 993.
Med önskan om en fin sommar,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, ordf.
tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

