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Jäsenkirje 1/2017
Hyvät jäsenet!
Vuosi 2016 päättyi mukavissa merkeissä kyläyhdistyksen juhliessa 4-vuotissyntymäpäivää Pohjan
joulumyyjäisten yhteydessä. Lisäksi saimme nauttia tunnelmallisesta Sibeliuksen päivän konsertissa
8.12. Pohjan kirkossa. Syyskokous teki muutamia muutoksia hallituksen kokoonpanoon ja saimme
pari uuttaa jäsentä, ja allekirjoittanut kiittää mitä nöyrimmin luottamuksesta ja tarttuu innokkaana
puheenjohtajan tehtäviin.
Myös uusi vuosi on lähtenyt rivakasti käyntiin. Kyläyhdistys tilasi Pohjan, Fiskarin ja Billnäsin
päiväkoteihin Postirotta Lurbert -nukketeatteriesityksen ja tästä elämyksestä lapset pääsivät
nauttimaan tammi-helmikuun vaihteessa. Vähän vanhemmatkin lapset ovat saaneet osansa:
Kulttuuriklubin perjantai-iltoihin!
Nuorisotoiminta
Yhdistys jatkaa nuorisotoimintaa Pohjan nuorisotalolla, Uncanilla. Toiminta toteutetaan nuorten
Kulttuuriklubina yhteistyössä taideyhdistys Plattformin ja kansalaisopiston kanssa. Yhdistyksen
puolelta ryhmä vapaaehtoisia toimii iltojen valvojina. Klubi on avoinna perjantaisin klo 18-20.30 aina
5.5.2017 asti. Nuoret saavat itse suunnitella, mitä tekevät, esim. graffiteja, musiikkia, teatteria tai
jotain muuta. Vastuuhenkilö: Martin Glader.
Kyläapu
Matti Ikäheimo jatkaa kyläavustajanamme aina toukokuun puoleen väliin asti. Tarvitset ehkä apua
lumenluonnissa, siivoamisessa tai muissa raskaissa töissä? Pienissä kodinkoneiden korjauksissa,
lamppujen tai patterien vaihdossa? Matti auttaa jopa tietokoneongelmissa. Tuntiveloitus on edelleen
10€/tunti plus mahdollinen km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten säästä kuitit.
Matin puh. 0400 152 993. Vastuuhenkilö: Gretel Johansson.
Alla tietoa lähikuukausien tapahtumista.
Kevätkokous
4.4.2017 klo 18.00 Pohjan kirjastossa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kehittämispäällikkö
Fredrika Åkerö tulle kertomaan kaupungin kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Päiväretki Hyvien ja huonojen uutisten kuvauksiin 11.4.2017
Kyläyhdistys kutsuu jäsenensä mukaan hauskalle päiväretkelle seuraamaan Nelosen Hyvät ja huonot
uutiset kuvauksia. Kuvaukset ovat tiistaina 11.4. aamupäivällä (tarkempi aika tiedotetaan
myöhemmin) Pasilassa, Helsingissä. Tapahtuma on maksuton ja tarjoamme jäsenille + mahdolliselle
avecille meno-paluukuljetuksen kuvauksiin. Kuvausten aikana ei ole taukoja tai tarjoilua, joten
pyydämme varaamaan mukaan evästä. Kuvaukset kestävät n. 2,5 tuntia.
Mukaan mahtuu 40 henkilöä, pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.3. joko sähköpostitse
merja.hellbom@gmail.com tai soittamalla tai tekstaamalla Merjalle numeroon 050 331 4980.
Lisäinfoa ohjelmasta löytyy: http://www.nelonen.fi/ohjelmat/hyvat-ja-huonot-uutiset
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Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma
10.6.2017 Pohjan kirkonkylässä. Vastuuhenkilö: Marianne Liitelä / Pohjan
Päivän työryhmä. Kyläyhdistyskin osallistuu Pohjan Päivään, suunnitelmista
tarkemmin myöhemmin keväällä. Ohessa ennakkoinfoa Pohjan Päivän
valokuvakilpailusta ja haasteesta perinnelajien kolmiotteluun.
Juhannustanssit
23.6.2017 Gumnäsin juhlapaikalla. Musiikista vastaa raaseporilainen tanssiorkesteri Ristos.
Vastuuhenkilö: Sepi Sundman.

Toivomme, että jäsenet olisivat aktiivisesti yhteydessä hallitukseen ja esittäisivät ideoita ja
toivomuksia toiminnan suhteen. Ja toivotamme kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi tapahtumiin
ja tilaisuuksiin, mutta myös niiden järjestämiseen – talkooväkeä tarvitaan aina!
HALLITUS 2017: varsinainen jäsen (varajäsen)
Ann-Britt Bergvik (Yvonne Varis, sihteeri), Martin Glader, varapuheenjohtaja (Martti Leskelä),
Gretel Johansson (Satu Lindqvist), Hannu Larinen, rahastonhoitaja (Gunilla Starck), Anna Luhtasela
(Satu Peltola), Seppo Sundman (Merja Hellbom)
Puheenjohtaja: Marianne Liitelä
Yhteystietoja:
Marianne Liitelä (puheenjohtaja), p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
Martin Glader (varapuheenjohtaja), p. 0400 210 625, martin.glader@message.fi
Hannu Larinen (rahastonhoitaja), p. 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
Yvonne Varis (sihteeri), p. 040 858 6785, yvonne.varis@hotmail.com
Satu Lindqvist (juhlatoimikunta), p. 040 067 0924, satu.lindqvist@raseborg.fi

Kevättalvisin terveisin,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, pj.
Gumnäsintie 6 G 43, 10420 Pohjankuru
p. 040 580 8755
marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

