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Medlemsbrev 1/2020
Bästa Medlem!
Till en början en kort återblick. Ett stort tack till alla er som deltog i Pojos Julklappsinsamling. Vi fick ihop över
200 paket, allt från yllesockor till godis, som hemvården delade ut till ensamma åldringar. Byföreningen var
också med om att stöda ett projekt som genomfördes av några bybor. Det bjöds på en jullunch med program
i restaurang Glöden till de åldringar som är hemvårdens klienter. Det finns människor med stort hjärta i vår
by!
Och sedan: En god fortsättning på det nya året till er alla! Byföreningen har påbörjat sitt åttonde
verksamhetsår och styrelsen har redan konstituerat sig. Martin Glader fortsätter som viceordförande och
Tanja Lempinen som sekreterare. Till kassör utsågs Joni Grundström. Till ansvarig för festkommittén utsågs
Tanja Lempinen och som arbetsledare för byahjälpen fortsätter Gretel Johansson. I ärenden som berör
ungdomssektionen kan man ta kontakt med undertecknad.
Under hösten 2019 höll Ungdomssektionen ungdomslokalen Uncan öppen under sex kvällar. Uncanverksamheten fortsätter, och i år har vi redan hunnit tillbringa en kväll tillsammans med våra ungdomar.
Verksamheten behöver frivilla övervakare, så vi hoppas att du anmäler dig om du kan komma med och
tillbringa 1-3 timmar på fredagskvällar som övervakare på Uncan.
Ungdomssektionen har full fart på planeringen för kommande evenemang. Under sportlovsveckan försöker
vi hålla Uncan öppen så många kvällar som möjligt och vi planerar också någon utfärd. Ungdomssektionen
informerar om Uncanverksamheten främst på Instagram (@pojopoppoo) och på föreningens Facebooksidor.
Raseborgs stad ordnar genom Rasu ry det årligen återkommande Kirjakekkerit 14.3 i Pojo bibliotek. Staden
kommer att närmare informera om evenemanget, men byföreningen deltar i samarbete med Pohjankurun
koti- ja kouluyhdistys genom att ordna program i Uncan. Enligt rykten kommer Pojos egen Panda på besök.
Också i år försöker vi ordna Valborgsjippot och Midsommarfesten riktade till barn som i fjol fick stor
uppskattning: Valborgsjippo 1.5 på torget/i Uncan, Midsommarfest 19.6 i Gumnäs. Ungdomssektionen
fortsätter samarbetet med byföreningarna i Fiskars och Antskog och deltar i gemensamma evenemang.
Som vanligt ansvarar festkommittén för fester riktade till vuxna. Senaste sommar frågade vi dem som
besökte vår danslave vad de vill att vi skall arrangera sommaren 2020. Det kom en del svar. Vi fick också både
ris och rosor. På basen av svaren sammanställde vi ett program som innehåller någonting för alla och
programmet för sommaren 2020 ser fantastiskt ut. Föreningens medlemmar har förmåner. Medlemmarna
kan till exempel köpa biljetter till Midsommarfesten för 12 € (1 biljett per medlem), normalpriset är 17 €.
I kalendern kan du redan nu skriva in Valborgskaraoke 30.4, Pojodagens Efterfest 13.6 och Midsommardans
19.6. Och lyssna noga om ryktet ännu inte har spridits: På Midsommardansen för den alltid lika ljuvliga Meiju
Suvas oss i dansen! Vi planerar också temadiscon, standup föreställningar, traditionella lavadanser som
föregås av en kort kurs i lavadans och naturligtvis en Augustifest. Mera information om saken kommer i nästa
medlemsbrev.
Alla evenemang behöver hjälpande händer till biljettförsäljning, igångställning och transporter. Info fås av
Tanja per e-post tanjapohjankylayhdistys@gmail.com.
Byahjälpen
Mot slutet av senaste år gjorde vi ett arbetsavtal med en ny byahjälp. Han heter Kurt Tallroth och står till
föreningens tjänst under innevarande år. Kontakta Kurt om du behöver hjälp med t.ex. gårdssysslor,
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
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är avdragsgill som hushållsavdrag så kvittona skall sparas. Kurt får man tag på under vardagar 8–16, tfn
0400 152 993.
Gumnäs festplats och friluftsleden
Under våren kommer vi att ordna talkoarbeten på Gumnäs festplats bl.a. för att måla kiosken. Vi meddelar
om talkoarbetena senare och hoppas att vi får föreningens medlemmar med.
På hösten informerade vi om en kommande friluftsled i Gumnäs. På grund av att det blev vinter och att
infoskyltarna levererades av staden först i år så fördröjdes färdigställandet en del. Leden med märkning och
eldstad blir klar nu under våren och när allt är färdigt ordnar vi en invigning.
Kom ihåg att Gumnäs festplats kan hyras för föreningars, företags och privatpersoners egna evenemang och
fester. Info och bokningar: Tanja Lempinen, tfn 040 412 2916.
Vårmöte 15.4.2020 kl 18 i Pojo bibliotek
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före mötet kommer stadens utvecklingschef Jennifer Gammals
att diskutera aktuella frågor med oss. Kaffeservering. Välkommen!
Pojodagen – ett byevenemang för hela familjen 13.6.2020
Byföreningen deltar i Pojodagen, hela byns gemensamma evenemang. Mera
information om planerna senare under hösten
Medlemsavgiften 2020
Uppgifter om inbetalningen av medlemsavgiften är bifogade medlemsbrevet. Vi är tacksamma för att du
betalar senast på förfallodatum. Betalningspåminnelserna innebar stora mängder extra arbete och också
dyra postningsavgifter.
Postservicen i Pojo
Du har antagligen redan hört att ombudsposten i Pojo upphör och att närmaste ombud hädanefter finns i
Karis. Observeras bör att det också i fortsättningen finns en paketautomat i Pojo S-Market. Utöver det
kommer det att finnas en paketautomat i DeliTukku. Där kommer man också att saluföra postningsmaterial,
allt från frimärken till kuvert.
Med byahälsning,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, ordf.
Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordf., ungdomsverks.)
Martin Glader (viceordförande
Joni Grundström (kassör)
Tanja Lempinen (sekr., festkommittén)
Gretel Johansson (byahjälp)

tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
tfn 0400 210 625, martin.glader@message.fi
tfn 044 993 3632, joni.grundstrom@gmail.com
tfn 040 412 2916, tanjapohjankylayhdistys@gmail.com
tfn 0400 507 594, ronnis54@gmail.com

