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Medlemsbrev 3/2020
Bästa Medlem!
Som i landet i övrigt börjar också byföreningen på ett måttfullt sätt och med beaktande av säkerheten
väcka verksamheten till liv och arrangera evenemang. Den 6 juni hölls ett stadgeenligt vårmöte.
Ungdomssektionen har redan ordnat en första ungdomsträff på Gumnäs badstrand. Som utlovat har vår
festkommitté hållit sig i beredskap. I detta medlemsbrev berättar vi om kommande evenemang på
Gumnäs festplats.
Öppna Byar på nätet - evenemang och friluftsliv och Pojo kyrkobys sevärdheter med mobilapp
Pojo kyrkoby deltog 13.6 i det nationella Öppna Byar på nätet – evenemanget. I evenemanget deltog
närmare 600 byar på olika håll i Finland med olika händelser på nätet såsom byavideor, presentation av
friluftsleder, virtuella utställningar, konserter osv. Vår byförening deltog genom att publicera byns
friluftsleder och sevärdheter i Nomadi-mobilappen. På byaföreningens webbsidor finns anvisningar för
att använda appen (https://www.pohjapojo.fi/kylanomadi---bynomadi).
Utställningen Järnvägar i Pojo
Pojo kyrkoby byförening förverkligade tillsammans med Filmklubben vid Stämbackens garantiförening
utställningen Järnvägar i Pojo. Utställningen presenterar järnvägarnas historia i Pojo socken med bilder
och delvis med gamla vykort. I enlighet med temat för evenemanget Öppna Byar är utställningen på
nätet och länken öppnades 13.6 på byföreningens webbsidor och kan ses tills vidare. Kolla på
https://www.pohjapojo.fi/valokuvanayttely---fotoutstallning.
Musik i Mariahemmet och Lyckebo
På Öppna byar-dagen ville byföreningen ordna program även för de äldre i byn som inte nås av
evenemang på nätet. I evenemanget Bakom rutan vid äldreboendena i Mariahemmet och Lyckebo
uppträdde PapasRoll & Prof. Bluffo. Evenemanget livestreamades och kan ses på föreningens
Facebooksidor.
KOMMANDE EVENEMANG
Karaokedans lö 18.7 kl. 18–01.00 på Gumnäs danslave
Huvudartister vid sommarens första dans på Gumnäslaven är ni själva och sången beledsagas av
karaokevärden Marko Harkas. Tid kl. 18–01.00. Alkoholförsäljningen slutar kl. 00.00. DeliTukku svarar för
utskänkningen. Obs! Biljetter 5 €.
Dans lö 8.8 kl. 18–02.00 på Gumnäslaven
I början av augusti dansar vi mera traditionellt och upp på laven kommer den alltid lika härliga Marita
Taavitsainen med sin Koivu-orkester. Tid kl. 18–02.00. Alkoholförsäljningen slutar kl. 01.00. DeliTukku
svarar för utskänkningen. Biljetter 17 €, för föreningens medlemmar 12 €. Föreningens medlemmar kan
köpa prisnedsatta biljetter på förhand i DeliTukku.
Augustifest lö 29.8 kl. 16–01.00 på Gumnäslaven
Festen börjar med middag och program för föreningens medlemmar kl. 16–19.30. Buffetmiddagen
inklusive kvällens program kostar 15 € för medlemmar och 20 € för icke medlemmar (avec). Betalning på
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plats. Programmet klarnar omsider men består åtminstone av mästerskapet i Klackskokastning 2020.
OBS! Till middagen hör alkoholfria drycker. I övrigt gäller E.F.M!
Bindande anmälningar senast 24.8 per textmeddelande till Tanja Lempinen, tfn 040 412 2916 eller
epost: tanjapohjankylayhdistys@gmail.com. Meddela också om eventuell specialdiet.
Kl. 19.30 öppnas kvällen för den övriga publiken. Johanna Debreczeni för i dansen resten av kvällen. Kl
19 blir danslaven utskänkningsområde. Då kan egna drycker inte längre inmundigas. Kvällen fortsätter
till kl. 01.00. Alkoholförsäljningen slutar kl. 00.00. DeliTukku svarar för utskänkningen. Biljetter 15 €.
Karaokedans lö 5.9 kl. 17–00.00 på Gumnäs danslave
I september ordnar vi en andra karaokedans och då fungerar Sonja Paikkari som karaokevärdinna. Tid
kl. 17–00.00. Alkoholförsäljningen slutar kl. 23.00. DeliTukku svarar för utskänkningen. Obs! Biljetter 7
€.
Byahjälpen
Ännu en påminnelse om byahjälpen. Vår byahjälp Kurt är har varit väl sysselsatt under försommaren. Nu kan
han bokas också för inomhusarbeten. Kurt svarar för hygienen och undviker närkontakt med kunderna.
M.a.o. ta kontakt med vår byahjälp Kurt 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.

Med byahälsning,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, ordf.
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