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Jäsenkirje 3/2017
Hyvät jäsenet!
Kyläyhdistyksellä on ollut tapahtumarikas kesä ja syksy, ja aistittavissa on uusia hyviä tuulia.
Onnistuneita tapahtumia on takana: koko kylän yhteinen historian havinalla maustettu Pohjan Päivä,
Juhannusjuhla kokkoineen, viikinkiveneajaluineen ja tansseineen, rock´n roll -henkinen Gumnäs Beach
Party ja Sällvikin kartanoon suuntautunut historiallinen retki.
Yksi merkittävä ensi vuoteen vaikuttava asia on se, että kaupunki veti Gumnäsin juhlapaikan pois
myyntilistoiltaan ja vuokraa sen kyläyhdistykselle määräajaksi 1.1.-31.12.2018. Vuokranmaksu on
sovittu siten, että kyläyhdistys remontoi talkoilla kioskirakennuksen. Ensi keväänä onkin tiedossa
talkoot, jonne toivomme kaikkien kynnelle kykenevien saapuvan.
Nyt hieno vuosi on loppusuoralla ja ensi vuoden suunnitelmat lyödään lukkoon toimintasuunnitelmassa,
jonka jäsenistö hyväksyy syyskokouksessa. Ja vielä ennen joulutohinoita kyläyhdistyksen
juhlatoimikunta järjestää pikkujouluhenkiset syntymäpäiväjuhlat, jonne toivomme kaikkien jäsenten
tulevan ja ottavan vielä mukaan ystävänsä ja naapurinsakin!
Syyskokous ke 15.11.2017 klo 18.00 Pohjan kirjastossa
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma (hallituksen hyväksymä
ehdotus liitteenä) ja talousarvio vuodelle 2018 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat.
Raaseporin uusi kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist on kutsuttu esittäytymään ja kertomaan
ajankohtaisia asioita ennen varsinaisen kokouksen alkua. Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen
nimeämä Vuoden kyläläinen 2017.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kyläyhdistyksen 5-vuotissyntymäpäivää juhlitaan 25.11.2017 aamusta iltaan!
Juhlistamme jälleen kyläyhdistyksen vuosipäivää Pohjan joulumarkkinoiden yhteydessä tarjoten
kakkukahvit nuorisotilalla kirjastossa klo 10-13. Tervetuloa!
Tämän lisäksi järjestämme pikkujouluhenkiset synttäribileet kyläyhdistyksen jäsenille seuralaisineen
Högåsassa (Vanha Turuntie 85) klo 18-01. Tarjolla on buffet-pöytä ruokajuomineen (klo 18 alkaen) ja
nauruhermoja hivelevää stand upia esittäjänä Anna Rimpelä. Loppuillan viihteellisestä
musiikkitarjonnasta vastaa trubaduuri Vaakku, joka tanssittaa meitä aina klo 01.00 asti. Tilaisuus on
kyläyhdistyksen jäsenille maksuton, jäsenten seuralaisilta sisäänpääsymaksu on 10 € (sis. buffetpöydän
ja ohjelman). Sitovat ilmoittautumiset Merja Hellbomille viimeistään 21.11., p. 050 331 4980,
merja.hellbom@gmail.com. Sisäänpääsymaksu paikan päällä. Ei alkoholimyyntiä, O.P.M.
Kyläapu
Kyläavustajatoiminnassa on ollut valitettava katko toukokuusta lähtien, koska Uudenmaan TEtoimiston alueella palkkatukirahat loppuivat. Nyt rahaa taas löytyy ja olemme laittaneet uuden
kyläavustajan haun käyntiin. Toivottavasti löytäisimme kyläavustajan vielä ennen lumitöitä!
Ilmoitamme jäsenistölle välittömästi, kun kyläavustajatoiminta taas jatkuu.
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Nuorisotoiminta
Perjantaiset Kulttuuriklubi-illat Uncanilla ovat jatkuneet koko syksyn. Kyläyhdistyksen vapaaehtoisia
tarvitaan iltoihin mukaan!
Syyskauden kohokohta oli Huuda, Skrik! -nuortentapahtuma kirjastolla 6.10. Tapahtumalla oli nimensä
mukaisesti tarkoitus ”huutaa nuorten ääntä kuuluviin” ja nuoret haluttiin pysäyttää miettimään omaa
asuinaluettaan: mikä Pohjassa on hyvää, mikä huonoa, miten aluetta pitäisi kehittää ja miten nuoret
voisivat itse osallistua siihen. Paikalle saatiin kaupungilta kahdeksan päättäjää kaupunginjohtajasta aina
nuorisovaltuuston edustajiin asti ja he kuuntelivat nuoriamme ja lupasivat viedä nuorten esittämiä
asioita eteenpäin. Tapahtumassa oli esiintymässä helsinkiläinen rap-artisti Mc Pyhä Lehmä ja musiikkia
soittamassa paikallinen dj Discowizard Kool Rudolf. Tapahtumassa oli myös nuorten itse tekemän
Saman taivaan alla-straight outta Raasepori -musiikkivideon ensiesitys. Musiikkivideo on saanut
paljon huomiota ja kiitosta ja se on kuunneltavissa mm. Youtubessa. Hyvä Pohjan nuoret!
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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!
Yhteystietoja:
Marianne Liitelä (puheenjohtaja):
Martin Glader (varapuheenjohtaja):
Hannu Larinen (rahastonhoitaja):
Yvonne Varis (sihteeri):
Satu Lindqvist (juhlatoimikunta):

p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
p. 0400 210 625, martin.glader@message.fi
p. 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
p. 040 858 6785, yvonne.varis@hotmail.com
p. 040 067 0924, satu.lindqvist@raseborg.fi

Kirpsakkaa loppusyksyä toivottaen

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

