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Hyvät jäsenet!
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksessä on jäseniä yli 200. Jäsenet mahdollistavat sen, että yhdistys voi jatkaa
erilaisia aktiviteetteja. Yhteistyö muiden yhdistysten ja yritysten kanssa tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia.
Kaikki jäsenet, joilla on toiveita toiminnan suhteen, voivat antaa ehdotuksia hallitukselle, joka syksyn aikana
suunnittelee vuoden 2017 toimintaa. Olemme kiitollisia ehdotuksistanne.
Kyläyhdistys oli mukana järjestämässä Pohjan Päivä -kylätapahtumaa 11.6. Tapahtumassa oli arviolta 1000
kävijää. Myös Juhannustanssit olivat onnistuneet ja keräsi noin 200 juhlijaa. Gumnäsin vierasvenelaituri
valmistui kesäkuussa, ja Gumnäsin juhlapaikka kunnostettiin talkoilla kyläyhdistyksen toimesta. Hienoja
saavutuksia!
Alla hieman tietoa lähikuukausien tapahtumista.
Hallitus
Kesätauon jälkeen ensimmäinen hallituksen kokous pidetään 23.8.2016.
Elojuhla
27.8.2016 klo 18.00-01.00 Gumnäsin juhlapaikalla
Elojuhla alkaa jälleen kyläyhdistyksen jäsenille tarkoitetulla illallisella klo 18-20. Illallisen hinta 10 €
maksetaan paikan päällä (sis. myös loppuillan ohjelman). Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 22.8.,
ilmoitathan myös mahdollisista erityisruokavalioista. Satu Lindqvist ottaa ilmoittautumisia vastaan
puhelimitse tai tekstiviestillä: puh. 0400 670 924 tai sähköpostitse: satu.lindqvist@raasepori.fi. Ohjelmassa
myös Saappaanheiton mestaruus 2016.
Illallisen jälkeen klo 20 ovet avautuvat kaikille. Klo 20.30 juhlijoita viihdyttää taikuri Tatu Tyni ja tämän
jälkeen lavalle nousee Kunnari-Kruuppi, joka viihdyttää ja tanssittaa elojuhlijoita. Myynnissä grillimakkaraa
ja kahvia. Ei alkoholimyyntiä. Tervetuloa kaikki mukaan!
Historiallinen retki
30.8.2016 klo 17.00-19.30. Tämän syksyinen historiallinen retki jäsenistön tutustuttamiseksi Pohjan
kirkonkylän historiaan, on opastettu bussiretki. Käymme ainakin Thomasbölessä Suomen ensimmäisellä
paperimyllyllä sekä Skarpskullassa Gillesgårdenin Kotiseutumuseossa, jossa opastetun kierroksen päätteeksi
juomme kahvit. Lähtö Pohjan torilta klo 17.00. Retki on jäsenille ilmainen. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.
Sitovat ilmoittautumiset Marianne Lemettiselle: p. 040 580 8755, marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi.
Kyläapu
Jo toukokuun lopussa saimme neljännen kyläavustajamme, Matti Ikäheimon, joka tuttuun tapaan auttaa
kaikkia kodin askareissa kuten puutarhatyöt, siivous, pienet korjaukset, matonpesut jne. Matin tavoittaa
tutusta kyläavustajan puhelinnumerosta 0400 152 993. Tuntiveloitus on edelleen 10€/tunti plus mahdollinen
km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten säästä kuitit. Yhteyshenkilö: Gretel Johansson
Kesäterveisin,
Gretel Johansson, pj.
p. 0400 507 594
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