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Jäsenkirje 2/2018
Hyvät jäsenet!
Ihana lämmin kevät on hellinyt meitä ja nyt toivotaan näiden säiden jatkuvan läpi kesän, jotta pääsemme
nauttimaan täysillä mahtavista kesän tapahtumista! Tässä jäsenkirjeen alussa on tietoa uudesta tietosuojaasetuksesta, joka koskee jäsenrekisterin myötä kyläyhdistystäkin, sekä Pohjan terveyskeskuksen
aukioloista. Näiden jälkeen on uutisia kyläyhdistyksen nuoriso- ja kyläaputoiminnasta ja Gumnäsin
juhlapaikasta ja kirjeen loppuun on koottu tulevat tapahtumamme – laittakaahan päivämäärät
kalentereihinne!
Jäsenrekisteri ja uusi tietosuoja-asetus
Uusi tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen ja se sääntelee henkilötietojen käsittelyä
kaikissa EU-maissa. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat
entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille
EU:n asukkaille. Lisätietoja asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun nettisivuilta.
• Tietoa jäsenrekisteristä ja henkilötietojen keräämisestä:
https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
• Tietoa yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksista ja oikeudesta hallita henkilötietojaan:
https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys on laatinut jäsenrekisteriin liittyen selosteen käsittelytoimista. Selosteessa
kerrotaan mm., mitä tietoja jäsenrekisteriin kootaan, ketkä rekisteristä vastaavat, mihin rekisteriä
käytetään ja kuinka tietoja säilytetään. Seloste on nähtävillä kyläyhdistyksen www-sivuilla.
Pohjan terveysasema ja kesän aukioloajat
On tärkeää, että koska meillä on kylässä terveysasema, sitä myös käytetään aina, kun se on mahdollista.
Muistattehan aikaa varatessanne pyytää vastaanoton mahdollisuuksienne mukaan nimenomaan Pohjan
terveysasemalle, vaikka ensi sijassa teille muuta vaihtoehtoa tarjottaisiin. Tämä kirjeen ohessa on lista
terveyskeskuksestamme saatavista palveluista. Huomatkaa myös kesän aukioloajat.
Nuorisotoiminta
Pohjan nuorisotalo Uncanin toiminta jää kesätauolle. Kesäkuun alussa Kulttuuriklubi järjestää nuorille pop
up -kesäleirin Gumnäsin juhlapaikalla. Leiri järjestetään 4.-8.6. klo 11-14 ja se on tarkoitettu 4.
luokkalaisista ylöspäin. Leiri on avoin, sinne ei tarvitse ilmoittautua ja osallistua voi kaikkina päivinä tai vain
osana. Lisätietoa leiristä saa Anna Luhtaselalta p. 0400 807 737.
Kyläapu
Muistattehan, että kyläavustajamme Kenneth Sjölander on kyläyhdistyksen jäsenten apuna. Nyt on hyvä
aika tilata Kenneth puutarhatöihin tai ikkunoiden ja mattojen pesuun. Ja toki hän edelleen auttaa mm.
siivoamisessa, pienissä kodinkoneiden korjauksissa, lamppujen tai patterien vaihdossa. Kennethin voi myös
pyytää mukaan kaupassakäyntiin tai muille asioille. Tuntiveloitus on edelleen 10 €/tunti plus mahdollinen
km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten säästä kuitit. Kennethin tavoittaa arkisin klo 816 p. 0400 152 993.
Gumnäsin juhlapaikka
Kyläyhdistyksen hallintaan vuoden alusta siirtyneellä Gumnäsin juhlapaikalla on kevään aikana uusittu
kioskirakennuksen terassi ja kioskin sisällä on tehty pientä kunnostusta ja kaikki paikat on siivottu.
Kyläyhdistys järjesti juhlapaikalla pienimuotoiset Avoimet Ovet -tilaisuuden 20.5. tarjoten paikalle tulleille
kahvia ja pullaa. Aiemmin mainitun nuorten kesäleirin lisäksi kyläyhdistyksellä on monta muutakin
tapahtumaa Gumnäsissa – niistä enemmän alla. Muistutuksena vielä, että Gumnäsin juhlapaikka on
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vuokrattavissa yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omiin tapahtumiin tai juhliin. Lisätietoja ja
varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Alla tietoa tulevien kuukausien tapahtumista.
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma
9.6.2018 Pohjan kirkonkylässä
Kyläyhdistys osallistuu koko kylän yhteiseen Pohjan Päivään. Päivätapahtumassa klo
10-15 olemme Kulttuuriklubin kanssa Uncanin nuorisotilalla. Olisimme iloisia, jos
saisimme teistä jäsenistä apua mm. kaasuilmapallojen täyttöön. Pienikin hetki on iso
apu! Ilmoittautukaahan Anna Luhtaselalle p. 0400 807 737.
Pohjan Päivä After Party: Country Rock @Gumnäs
9.6.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Pohjan Päivä huipentuu iltajuhlaan Gumnäsin juhlapaikalla klo 20-01. Pohjan Päivän After Partyssa Country
Rock @Gumnäs esiintyvät Arizona Train ja Hairyfoot. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput ovat 10 € ja
ennakkolippuja saa jo ostaa DeliTukusta ja Pohjan Shelliltä. Lippuja saa myös portilta.
Juhannustanssit
22.6.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Juhannusaattona klo 20-01 järjestetään Gumnäsissa perinteiset juhannustanssit. Tanssittajana on
keväisistä ennakkotiedoista poiketen iki-ihana ja legendaarinen Lea Laven Vanha Liitto -orkestereineen!
Käsittääksemme Lea keikkailee nyt ensi kertaa Raaseporissa tai ainakin Pohjassa. Lea viettää juhannuksen
alla 70-vuotissyntymäpäiviään ja hän on vähentänyt keikkailuaan jo paljon. Nyt on siis korkea aika lähteä
Lean tanssitettavaksi! Juhannuskokko sytytetään noin klo 19 Gumnäsin vierasvenelaiturin luona
(säävaraus). DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput ovat 10 € ja ennakkolippuja saa jo ostaa DeliTukusta ja
Pohjan Shelliltä. Lippuja saa myös portilta.
Lavatanssit
7.7.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Heinäkuussakaan tanssikengät eivät lepää, sillä 7.7. lavatansseissa meitä pyörittää Beatfellows. DeliTukku
vastaa anniskelusta. Liput ovat 10 €. Ennakkoliput tulevat myyntiin myöhemmin DeliTukkuun ja Pohjan
Shellille. Lippuja saa myös portilta.
Elojuhlat: Blues @Gumnäs
18.8.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Kyläyhdistyksen perinteiset Elojuhlat alkavat kyläyhdistyksen omalla tapahtumalla, mutta on klo 20 alkaen
kaikille avoin. Illan musiikkitarjonnasta vastaa Hard Road. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput ovat 10 €.
Ennakkoliput tulevat myyntiin myöhemmin DeliTukkuun ja Pohjan Shellille. Lippuja saa myös portilta.
Alkuillan ohjelmasta ja aikataulusta saadaan tietoa myöhemmin.
Mukavaa alkukesää ja nähdään kylillä!
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