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Medlemsbrev 4/2019
Bästa medlem!
Byföreningens verksamhet under hösten har till stora delar hänfört sig till trivseln och tryggheten i
byn, vilket också är en del av våra stadgeenliga uppgifter. I Byforumet, som ordnades i mitten av
september, deltog ett flertal företrädare för staden med stadsdirektören i spetsen. Vi diskuterade
frågeställningar som berörde ungdomen och frågor kring otryggheten som beror på ofog och på
drogmissbruk. Med tanke på sakernas komplexitet fördes diskussionen i en positiv och
framåtblickande anda. Byföreningen har fortsatt arbetet i samråd med olika organ i staden.
Föreningens ungdomssektion har försökt hjälpa till att förbättra ungdomens situation genom bl.a.
genom att hålla ungdomslokalen öppen med frivillig arbetskraft. Kvällarna har varit synnerligen
populära, och ungdomarna önskar sig mera verksamhet av det slaget från byföreningens sida.
En av höstens trevligaste nyheter var att projektet med en friluftsled i Gumnäs tog ett kliv framåt.
Bybon Jari Sopen-Luoma tog på våren kontakt med byföreningen i akt och mening att åstadkomma
en markerad friluftsled i Gumnäs. Byföreningens styrelse godkände projektet och dess
kostnadsförslag och förband sig att sköta om behövliga lov och finansiering. Vi har nu fått tillstånd
av Raseborgs stad att anlägga en friluftsled och en eldplats på stadens marker. Sopen-Luoma
förmodar att leden och eldplatsen är färdigställda för utgången av mars. När leden är klar kommer
vi helt säkert att ordna en invigning. Separat info om detta omsider. Byföreningen tackar SopenLuoma för initiativet till gagn för hela byn och uppmanar alla bybor att ta exempel – byföreningen
är till just för sådana projekt på bybornas initiativ.
Nedan information om höstens händelser:
Höstmöte on 6.11 kl 18 i Pojo bibliotek
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplan och budget för år 2020 och val
av ordförande och styrelse. Avvikande från tidigare information är Raseborgs stadsutvecklingschef
Jennifer Gammals förhindrad att närvara vid vårt möte. Före det egentliga mötet kommer vi att gå
igenom aktuella saker i byn och försöker få någon ersättare för Gammals. Efter mötet avslöjar vi
styrelsens utnämning av Årets Pojobo 2019. Kaffeservering. Välkomna!
Julmarknaden i Pojo lö 23.11 kl 9-14
Byföreningen koordinerar också i år hela byns gemensamma julmarknad. Föreningar, företagare,
församlingarna m.fl. ordnar en gemensam julförsäljning med traditionell julgröt, glögg och
pepparkakor, lotteri, bakverk, handarbeten och erbjudanden och mycket annat. Information om
försäljningsställen hos DeliTukku och i biblioteket. Vi hoppas att också Julgubben kommer på besök
till byn! Ett mera detaljerat program publiceras omsider.
Ungdomsevenemang to 5.12 kl 16-21 i Pojo biblioteks stora sal och i Uncan
Byföreningens ungdomssektion ordnar ett lillajulspartaj för ungdomar 5.12. På programmet
åtminstone disco, spel och ätbart. Mera info direkt till ungdomarna.
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Byföreningens födelsedagskalas lö 7.12 kl 18 i restaurang Glöden
Byföreningens 7-årskalas firas i restaurang Glöden 7.12 kl 18. Festen är avsedd för medlemmar avec.
Kvällens artist är Risto Tammilehto som framför trivsam musik i allas smak. Han sjunger på finska,
svenska och engelska. Eftersom det är lillajulstider består menyn av en julbuffé. Festen inklusive
program kostar 10 € för medlemmar och 15 € för icke medlemmar (avec). Drycker tillkommer.
Bindande anmälningar med önskemål om ev. specialdiet senast 30.11 till
joni.grundstrom@gmail.com, tfn 044 993 3632.
Julinsamlingen 2019 i Pojo
I fjol ordnade vi för första gången en julinsamling. Avsikten var glädja ensamma äldre pojobor med
ett litet paket. Satsningen togs så väl emot både av dem som gav gåvor och av dem som berörda tog
emot, att vi beslöt oss för att upprepa samma sak också i år. Gåvorna skall vara nya och oanvända,
t.ex. yllesockor, choklad och annat julgodis. Gåvorna som inte skall paketeras tas emot i DeliTukku
23.11 – 18.12. Vi välkomnar alla på paketeringstalko i biblioteket to 19.12 kl 17-19.
Och sedan ännu en påminnelse om Byahjälpen till våra nya medlemmar:
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 byahälsning,

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

Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordförande)
Martin Glader (viceordförande)
Hannu Larinen (kassör)
Tanja Lempinen (sekreterare)
Sepi Sundman (festkommittén)
Joni Grundström (ungdomssektionen)
Gretel Johansson (byahjälp)
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