Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry
Pojo kyrkoby byförening rf

4.12.2017/ML

Jäsenkirje 4/2017
Hyvät jäsenet!
Edellisestä jäsenkirjeestä ei ole kauaa, mutta haluamme vielä ilmoittaa muutamasta ajankohtaisesta asiasta
ja tietenkin toivottaa teille tunnelmallista Suomen 100-vuostista syntymäpäivää, rauhaisaa joulun odotusta
ja hyvää uutta vuotta!
Syyskokoussa ke 15.11.2017 päätettyä
Uudet nimitykset
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marianne Liitelä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin
Martin Glader, Gretel Johansson, Hannu Larinen, Martti Leskelä, Anna Luhtasela ja Seppo
Sundman ja varajäseniksi Merja Hellbom, Tanja Lempinen, Satu Lindqvist, Reija Mettovaara,
Gunilla Starck ja Yvonne Varis.
Toimintasuunnitelma 2018
Kyläyhdistys tulee jatkamaan toimintaansa kylän kehittämiseksi ja se pyrkii edistämään kylän asukkaiden
yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimii sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen
valvojana. Kyläyhdistys kehittää rooliaan kylän edunvalvojana ja neuvottelijana mm. kaupungin suuntaan.
Kyläyhdistys tulee vuonna 2018 mm. järjestämään erilaisia kulttuuritapahtumia ja retkiä. Toimintaan ja
tapahtumiin tulee antamaan oman lisänsä Gumnäsin juhlapaikan vuokraus vuodeksi 2018. Kyläyhdistys
tulee järjestämään Gumnäsissa perinteisten Juhannustanssien lisäksi paljon muutakin ja tavoitteena on lisätä
yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa Gumnäsin saamiseksi aktiiviseen käyttöön. Kyläyhdistys
tulee osallistumaan myös koko kylän yhteisiin tapahtumiin kuten Pohjan Päivä (9.6.2018) ja Pohjan
joulumarkkinat (24.11.2018).
Vuoden kyläläinen 2017: Pohjan VPK, Pojo FBK
Kyläyhdistyksenhallitus on nimennyt Vuoden Kyläläiseksi 2017 Pohjan VPK:n. Hallitus pitää Pohjan
VPK:n tekemää nuorisotyötä erittäin merkittävänä. Lisäksi VPK tuo Pohjan kirkonkylää laajalti tunnetuksi
vuotuisten uuden vuoden ilotulitusten myötä ja se osallistuu aktiivisesti kylän yhteisiin tapahtumiin.
Kyläapu
Viime jäsenkirjeessä ilmoitimme, että olemme laittaneet uuden kyläavustajan haun käyntiin. Ja nyt voimme
ilolla ilmoittaa, että löysimme kyläavustajaksemme Åminnessa asuvan Kenneth Sjölanderin. Kenneth
auttaa tuttuun tapaan kaikkia kodin askareissa kuten lumi- ja puutarhatyöt, siivous, pienet korjaukset,
matonpesut jne. Hänet 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 p. 0400 507 594.
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