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Jäsenkirje 2/2017
Hyvät jäsenet!
Kiireinen kevät alkaa olla takana ja vaihtelevasta säästä huolimatta kesä näyttäisi nyt vihdoinkin
olevan käsillä. Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin 4.4. ja loistokas vuosi 2016 kyläyhdistyksen
toiminnassa saatiin hyväksytyksi ja hallitus sai ansaitsemansa kiitokset. Kyläyhdistyksen
vapaaehtoiset, ja varsinkin juhlatoimikunnan jäsenet, ovat käärineet hihansa ja pitkin kevättä
suunnitelleet, vääntäneet ja kääntäneet viisaat päät yhdessä tulevia kesän tapahtumia. Tiedossa onkin
sekä perinteisempää tapahtumaa ja juhlaa, mutta myös jotain aivan uutta!
Ihan kaikki ei ole sujunut toiveiden mukaisesti. Kyläyhdistyksessä on ollut aina perustamisesta lähtien
palkattuna kyläavustaja, mutta nyt kyläavustajatoimintaan on tulossa tauko. Tästä, nuorisotoiminnasta
ja tulevista tapahtumista alla lisää.
Kyläapu
Pidetyn kyläavustajamme Matti Ikäheimon työsuhde on valitettavasti päättynyt toukokuussa.
Laitoimme uuden kyläavustajan haun käyntiin jo keväällä, mutta jatkajaa ei tuntunut löytyvän. Ja nyt
lopulta olemme saaneet ikävän uutisen: Uudenmaan TE-toimiston alueella palkkatukirahat ovat loppu.
Näin ollen toistaiseksi näyttää siltä, että emme pysty kyläavustajaa palkkaamaan. Kyläyhdistys
kuitenkin jatkaa asian selvittämistä ja olisiko palkkaukseen saatavissa rahoitusta muuta kautta.
Nuorisotoiminta
Perjantaiset Kulttuuriklubi-illat Uncanilla ovat tältä kaudelta päättyneet, viimeinen ilta oli 5.5. Illoissa
kävi 10-20 nuorta. Kulttuuriklubin toteuttanut Plattform ry tekee jo suunnitelmia ensi syksyn
Kulttuuriklubiin ja todennäköisesti sisältö tulee painottumaan mm. nuoria kiinnostaviin videointiin ja
kuvaukseen. Palaamme myöhemmin syksyn suunnitelmiin ja Uncanin perjantaiaukioloihin.
Kyläyhdistys jatkaa nuorten kanssa toimimista kuitenkin läpi kesän
kylätapahtumien ja juhlien yhteydessä.
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma 10.6.2017
Kyläyhdistys osallistuu Pohjan Päivään esittelemällä toimintaansa, myymällä
arpoja yms. nuorisotila Uncanilla, Vastuuhenkilönä Ann-Britt Bergvik.
Näillä näkymin Uncanilla täytetään myös Pohjan Päivän ilmapalloja, joten vapaaehtoisia käsipareja
tarvitaan! Ilmoitahan itsesi: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Ohessa Pohjan Päivän tiedote, jossa enemmän päivän kulusta, sisällöstä ja aikatauluista.
Juhannusjuhlat 23.6.2017
Juhannuksen vietto aloitetaan Kulttuuriklubin kesäbileillä Pohjan skeittipuistossa klo 11-14.
Ohjelmassa on mm: Open Stage, liitugraffitimaalausta, skeittausta ja musiikkia. Tapahtuma ikärajaton
ja ilmainen.
Juhannus jatkuu yöttömään yöhön Gumnäsin juhlapaikalla klo 18-01. Juhannuskokko sytytetään noin
klo 19 Gumnäsin vierasvenelaiturin luona, tanssilavalta on opastus. Tanssilavalla päästään ottamaan
tanssiaskelia, viejänä tanssiorkesteri Ristos. Anniskeluoikeudet. Tanssialueelle sisäänpääsy 10 €.
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Gumnäs Beach Party – Cars & Rock ´n Roll 15.7.2017
Gumnäs Beach Party – Cars & rock´n Roll järjestetään la 15.7. klo 18-01 Gumnäsin juhlapaikalla.
Tuomme Pohjaan nostalgiaa vanhoilla autoilla ja Rock`n Roll musiikilla. Tule fiilistelemään,
kuuntelemaan, tanssimaan, katselemaan, tuoksuttelemaan bensiinin tuoksuja.
Bileet alkavat cruisailulla kesäisen Pohjan läpi, lähtö S-marketin parkkipaikalta. Kylän päätien
varrella pääsee hämmästelemään komeaa näkyä ja kuuntelemaan upeiden vanhojen autojen soundeja.
Klo 19-01 on luvassa lavabileet, rokimpaa musaa soittamassa Hairy Foot. Anniskeluoikeudet.
Sisäänpääsy 10 €. Huom! Ilmainen kyläyhdistyksen jäsenille ja cruisailijoille. Kyläyhdistyksen
jäsenet: Varautukaan todistamaan henkilöllisyys sisääntulon yhteydessä. Jäsenyys on pääsylippu!
Let´s play Rock`n Roll and have some fun!
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Palkintoja kyläyhdistyksen arpajaisiin
Kyläyhdistys myy arpoja eri tapahtumissa ja arpajaisia varten tarvittaan palkintoja. Palkinnoiksi
käyvät kaikki käyttämättömät ja uudet tavarat tai esimerkiksi käsityöt. Olisi todella suuri apu, jos te
jäsenet kantaisitte kortenne palkintokekoon. Olemme sopineet, että palkintoja voi viedä Village
Caféseen heidän aukioloaikoinaan. Seuraavat arpajaiset järjestetään Pohjan Päivän 10.6., joten niitä
silmällä pitäen tarvittaisiin ripeää toimintaa!
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
Aurinkoista alkukesää toivottaen
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