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Medlemsbrev 4/2020
Bästa Medlem!
Det är ett tag sedan senaste medlemsbrev. Efter sommarens evenemang har byföreningens
verksamhet vad evenemangen beträffar minskat; Gumnäs festplats har tystnat och försätts i
vinterläge. Ännu händer där ännu en del eftersom det utedass som vi beställt av Axxells
yrkesutbildning börjar bli färdigt. Arbetet med grunderna pågår och arbetena med byggnaden
avslutas i Axxells utrymmen innan dasset flyttas.
Ungdomssektionen har hållit igång verksamheten i ungdomslokalen med hjälp av frivilliga föräldrar.
Som ni kanske noterat i media har vi jobbat för ungdomarna med målsättningen att bevara
gatukonstväggen. När det här medlemsbrevet skickas ut har vi förhoppningsvis fått ett positivt
besked om att återbörda konstväggen till kyrkbyn.
Den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod börjar gå mot sitt slut och vid höstmötet väljs
styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. Styrelsen sammanträder c 10 gånger per
år och nu undantagsvis har mötena skett på distans. Var och en av styrelsemedlemmarna har
uppgifter i enlighet med intresse och möjligheter – vårt arbete är frivilligt och vi gör det tillsammans.
Kunde du kanske vara intresserad av att jobba i styrelsen? Fantastiskt om du är det! Ta i så fall
kontakt med undertecknad med det snaraste för höstmötet närmar sig.
Höstmöte ti 24.11 kl 18 i Pojo bibliotek
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplan och budget för år 2021 och val
av ordförande styrelse. Dessutom kungörs Årets bybo 2020 utsedd av styrelsen. På grund av
omständigheterna bjuder vi inte på kaffe och vi hoppas inga flunssiga kommer och att var och en
själv svarar för användning av till exempel ansiktsmask.
Byahjälp
Vår byahjälp Kurt hjälper byföreningens medlemmar fram till medlet av december. Som bäst letar
vi efter en efterträdare åt Kurt och vi anställer en ny byahjälp så fort vi hittat en lämplig. Ta kontakt
med Kurt om du behöver hjälp till exempel med krattning eller andra gårdsarbeten, med städning
eller andra tyngre jobb, med mindre reparationer eller med byte av lampor eller batterier.
Timdebiteringen är 10 € plus ev. Km-ersättning. Kostnaderna är hushållsavdragsgilla så spara
kvittona. Man får tag på Kurt vardagar 8–16 på tfn 0400 152 993.

LEDIGT JOBB!
Pojo kyrkoby byförening söker en ny byahjälp. Som byahjälp anställs
en långtidsarbetslös, som har rätt till fullt lönestöd.
Arbetsförhållandets längd är 12 månader. Byahjälpen hjälper
byföreningens medlemmar i vardagen, med allt från små
reparationsarbeten till trädgårdsarbete. Egen bil är ett måste. Bägge
inhemska språken räknas som en fördel, men man klarar sig även om
det ena är svagare. Tilläggsuppgifter: Marianne Liitelä, tfn 040 580
8755, marianne.l@hotmail.fi.

7.7.2020

Julklappinsamling i Pojo 2020
Byföreningen har igen kört igång Julklappinsamlingen i Pojo. Avsikten är att glädja ensamma äldre
pojobor med ett små paket. Julklappinsamlingen under de två senaste åren har fått ett
överväldigande mottagande. Vid senaste jul delade vi ut över tvåhundra paket via Hemhjälpen i
Pojo. Vi hade paketerat in yllesockor, vantar, konfektaskar, kaffepaket, schalar, tossor, dukar,
prydnadsföremål och led-ljus, böcker, spel, presentkort, kex, sötsaker, handdukar, lakan, kuddar,
filtar...
Som tidigare skall gåvorna också i år vara nya och oanvända. Också julhälsningar julkort ritade av
barnen skulle säkert vara till glädje för mottagaren. Opaketerade gåvor tas emot i DeliTukku 21.1116.12 och byföreningen välkomnar alla jultomtar till paketeringstalko i Pojo ungdomslokal to 17.12
och fr 18.12 kl 17-19. Hemhjälpen i Pojo delar ut paketen till sina klienter under julen.

Med en önskan om en fin höst,

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

