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Medlemsbrev 2/2020
Bästa medlem!
Liksom i all annan verksamhet i Finland medför coronaviruset förändringar också i byföreningens verksamhet
– evenemang ställs in eller flyttas, byahjälpens arbetarskydd har förbättrats, möjligheterna till stöd- och
hjälpverksamhet för byborna har utretts, ny teknik har tagits i bruk och byföreningens styrelse fungerar som
normalt förutom att mötena ordnas på distans. Nästa styrelsemöte hålls 6.5. Du kan komma med hälsningar,
önskemål och förslag till undertecknad. Även om vi lever i undantagstider ser vi också i byföreningen framåt
och planerar för det som skall komma.

Vårmötet
Vårmötet flyttas från den tidpunkt som tidigare fastslagits, dvs 15.4, till slutet av maj. Den nya tidpunkten
är 27.5 kl 18. Både tidpunkt och plats bekräftas senare. Vi följer naturligtvis med läget och behovet att
eventuellt ytterligare flytta mötet.
Kommande evenemang
Av de planerade evenemangen har Valborgskaraoke 31.4 och Valborgsjippot 1.5 inhiberats. Likaså
inhiberas Pojodagen för hela familjen 13.6 och således också efterfesten som var planerad att hållas i
Gumnäs festplats. Arbetsgruppen för Pojodagen undersöker möjligheterna att flytta evenemanget till
hösten. Beträffande andra evenemang under sommaren ber vi att få återkomma. Vår festkommitté står
i beredskap för att i stället för de evenemang som nu inhiberas i mån av möjlighet ordna andra
evenemang och fester vid en senare tidpunkt.
Ungdomsverksamheten
Också verksamheten i ungdomslokalen Uncan håller paus. Stadens ungdomsverksamhet har öppnat en
virtuell ungdomslokal och erbjuder verksamhet för ungdomen på olika sociala medier. Också
byföreningens ungdomssektion funderar febrilt på distansverksamhet för ungdomarna. Vi tar gärna
emot idéer: marianne.l@hotmail.fi, tfn. 040 580 8755.
Byahjälpen
Byahjälpsverksamheten fortsätter, men byahjälpen kan enbart bokas för utomhusarbeten. Byahjälpen svarar
för hygienen och undviker närkontakt med kunderna. M.a.o. ta kontakt med vår byahjälp Kurt Tallroth om
du behöver hjälp med t.ex. gårdsarbeten, mattvätt eller mindre reparationer. Debiteringen är 10 €/timme
plus eventuell km-ersättning. Kostnaden är avdragsgill som hushållsavdrag så kvittona skall sparas. Kurt
får man tag på under vardagar 8–16, tfn 0400 152 993. I frågor som gäller byahjälpen hjälper också
arbetsledare Gretel Johansson, tfn 0400 507 594.
Vi hjälper grannarna och stöder företagarna
I krissituationer som dessa visar byagemenskapen sin styrka. Vi har en fantastisk styrka i att vi har ett utbrett
nätverk där vi hittar kunnande av alla de slag, att vi känner våra grannar som vi vill hjälpa och att vi
tillsammans vill bevara det vi har. Byborna och företagarna med sitt utbud av varor och tjänster är en del av
en byagemenskap och det är i allas intresse att ta vara på den. Många företagare erbjuder nu sina produkter
för avhämtning, hemleverans eller som presentkort att användas senare. Vi skall nyttja de här möjligheterna
så att företagarna klarar sig genom den här svåra perioden.
Fråga dina grannar hur dom har det och erbjud hjälp i mån av möjlighet till exempel att sköta butiksärenden.
Ta också hänsyn till byborna till exempel i butiken. Och framför allt ta hand om dig och din hälsa. Om du är
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rådlös och inte vet var du får hjälp eller vem du skall kontakta så vänd dig till din granne eller kontakta
byföreningen så reder vi tillsammans ut ditt problem. Här är ännu de servicenummer som också fanns i det
meddelande som skickades till alla hushåll 2.4:
Stadens förkylningsrådgivning
t. 019 289 3141 (må-fre kl. 8–20)
Förkylningsrådgivningen hänvisar till vidare vård
vid behov.

Hemleverans av matinköp
t. 019 289 3343 (må-fre kl. 8–9 och kl. 12.15–
15.30)
Seniorlinjen
t. 019 289 3133 (må-fre kl. 8–16)

Hälsostationernas tidsbokning
t. 019 289 3000 (må-fre kl. 8–16)
Om du blir sjuk och behöver vård.

Barn- och familjetjänster
t. 040 586 5631 (må-fre kl. 8–15)

Jourhjälpen
t. 116 117
Om du behöver akut vård eller vårdanvisningar
när din egen hälsostation inte kan nås.
Allmänna frågor om coronaviruset (nationell
telefontjänst)
t. 0295 535 535 (må-fre kl. 8–21, lö kl. 9–15)
Pojo apotek
t. 019 245 3440 (må-fre kl. 9–17, lö kl. 9–13)
Kontakta ditt apotek för hemleverans av
mediciner.

Vuxen socialarbetet
t. 019 289 2200 (må-fre kl. 9–15)
Stöder hushåll vars ekonomi försvagats pga. av
coronaepidemin.
Invandrartjänster
t. 019 289 2295 (må-fr kl. 8–16)
Västra Nylands social- och krisjour
t. 09 8164 2439
Ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt.

Må väl, var positiva och ta stöd av varandra!
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

