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Hyvät jäsenet!
Uusi vuosi on saatu jälleen saatu käyntiin. Uusi hallituskin on jo kokoontunut ja nimennyt joukostaan
toimihenkilöt. Martin Glader jatkaa varapuheenjohtajana ja Hannu Larinen rahastonhoitajana,
sihteeriksi valittiin Reija Mettovaara. Juhlatoimikunnan vastuuhenkilöksi nimettiin Seppo Sundman ja
nuorisotoimen vastuuhenkilöksi ja vapaaehtoisten koordinaattoriksi Anna Luhtasela.
Kyläavustajatoiminnan työnjohtajana jatkaa Gretel Johansson.
Tammikuussa Pohjan koulut ja päiväkodit pääsivät jo perinteiseen tapaan nauttimaan kyläyhdistyksen
tarjoamasta kulttuuriesityksestä. Tällä kertaa kirkonkylän ruotsinkielisen koulun juhlasaliin tilattiin
Pippuridino-esitykset huippusuositulta Teatteri Hevosenkengältä. Toinen esitys oli suomeksi ja toinen
ruotsiksi. Esityksiä tulivat katsomaan lapset kirkonkylän kouluista ja päiväkodista, Fiskarsin koulusta ja
päiväkodista, Klinkbackan koulusta ja Billnäsin koulusta ja päiväkodista, ja esityksillä tavoitettiin noin
350 lasta.
Paikallistoiminnan, yhteisöllisyyden ja koko kylän voimavarat laitettiin testiin, kun kyläläiset,
yhdistykset ja yritykset aikaansaivat valtaisan avustusoperaation Gumnäsin rivitalopalossa kotinsa
menettäneiden kyläläisten hyväksi. Voimme olla todella ylpeitä kylästämme! Auttamistyö jatkuu vielä.
Kyläyhdistykselle on avattu erillinen tili ns. naapuriapua varten. Naapuriapu-keräys perustuu auttajien
oma-aloitteisuuteen ja keräystä ei markkinoida, näin ollen rahankeräykseen ei vaadita lupia. Lisätietoa
Naapuriapu-keräyksestä saa Marianne Liitelältä p. 040 580 8755.
Nuorisotoiminta
Yhdistys jatkaa nuorisotoimintaa Pohjan nuorisotalolla, Uncanilla. Toiminta toteutetaan nuorten
Kulttuuriklubina yhteistyössä taideyhdistys Plattformin kanssa. Kyläyhdistyksen puolelta ryhmä
vapaaehtoisia toimii iltojen valvojina. Klubi on avoinna perjantaisin klo 18-20.30 ja se on tarkoitettu 5.
luokkalaisista ylöspäin. Nuoret saavat itse suunnitella, mitä tekevät, esim. graffiteja, musiikkia ja
teatteria. Vapaaehtoisia kaivataan perjantai-iltoihin lisää. Toiminnasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
Anna Luhtaselaan p. 0400 808 737.
Kyläapu
Kyläavustajamme Kenneth Sjölander on kyläyhdistyksen jäsenten apuna. Tarvitset ehkä apua
lumenluonnissa, siivoamisessa tai muissa raskaissa töissä? Pienissä kodinkoneiden korjauksissa,
lamppujen tai patterien vaihdossa? Tuntiveloitus on edelleen 10 €/tunti plus mahdollinen km-korvaus.
Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten säästä kuitit. Kennethin tavoittaa arkisin klo 8-16 p. 0400
152 993.
Gumnäsin juhlapaikka – järjestä oma tapahtuma tai juhla!
Kyläyhdistyksen hallintaan vuoden alusta siirtyneen Gumnäsin juhlapaikan ns. kioskirakennuksen
keväällä aloitettavasta remontista vastaa Martti Leskelä. Toukokuussa järjestetään Gumnäsissa
avajaisjuhla, jonka ajankohdasta ja ohjelmasta saadaan lisätietoja myöhemmin. Gumnäsin juhlapaikka
on vuokrattavissa: Gumnäsissa on upeat puitteet järjestää yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden
omia tapahtumia tai juhlia! Lisätietoja ja varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
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Siirtolapuutarha
Syyskokouksessa 15.11.2017 kerättiin nimilista siirtolapuutarhasta kiinnostuneista henkilöistä.
Hallitus ehdottaa, että asiasta kiinnostuneet kokoavat työryhmän, joka yhdistyksen nimissä lähtee
viemään hanketta eteenpäin. Kyläyhdistys on ollut yhteydessä kaupungin edustajiin, jotka ovat
suhtautuneet positiivisesti projektiin. Siirtolapuutarhahankkeesta ja työryhmän perustamisesta
kiinnostuneet olkaa yhteydessä Martin Gladeriin, p. 0400 210 625.
Alla tietoa tulevien kuukausien tapahtumista.
Kevätkokous
11.4.2018 klo 18.00 Stämbackenissa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kaupungin
kehittämispäällikkö Fredrika Åkerö ja joukkoliikenteestä vastaava tutkimussuunnittelija Samuel
Nissfolk tulee keskustelemaan kanssamme paikallisliikenteen tilanteesta.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma
9.6.2018 Pohjan kirkonkylässä
Kyläyhdistyskin osallistuu koko kylän yhteiseen Pohjan Päivään, järjestämällä mm.
päivän päätteeksi iltajuhlan Gumnäsin juhlapaikalla. Suunnitelmista tarkemmin
myöhemmin keväällä.
Juhannustanssit
22.6.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Ohjelmasta tarkemmin myöhemmin, mutta tanssikengät kannattaa katsoa hyvissä ajoin valmiiksi,
sillä juhlijoita on tulossa tanssittamaan iki-ihana Tarja Lunnas!
Mukavaa kevään odotusta toivottaen,

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