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Hyvät jäsenet!
Syksyinen tervehdys teille kyläyhdistyksen jäsenille! Mikä mahtava kesä tapahtumineen meillä on
takana ja saamme paraikaa nauttia huikean kauniista syksyn värein koristellusta kylästämme! Vuosi
alkaa lähestyä loppuaan ja yhdistyksissä se tarkoittaa ensi vuoden suunnittelua. Ja ensi vuoden
linjaukset päätämme yhdessä syyskokouksessamme. Ja kyläyhdistyksen vuoden viimeinen tapahtuma
on syntymäpäiväjuhlamme, jonka puitteissa keräännymme jälleen yhteen nauttimaan toistemme
seurasta, hyvästä ruoasta ja viihdyttävästä ohjelmasta.
Syyskokous keskiviikkona 7.11. klo 18 Stämbackenilla
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma (hallituksen
hyväksymä ehdotus liitteenä) ja talousarvio vuodelle 2019 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
valinnat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua katsomme 1950-luvulla tehdyn filmin Pohjasta.
Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen nimeämä Vuoden kyläläinen 2018.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kyläyhdistyksen 6-vuotissyntymäpäiväjuhla 24.11. klo 19 ravintola Glödenissä
Kyläyhdistys juhlii 6-vuotissyntymäpäivänsä Pohjan Joulumarkkinapäivän päätteeksi lauantaina 24.11.
klo 19 alkaen. Kyläyhdistyksen jäsenet aveceineen toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi ravintola
Glödeniin (Pohjantie 8) nauttimaan herkullisesta ruoasta ja yhdessäolosta sekä musiikillisesta ja
viihteellisestä ohjelmasta á la Sakari Hukka. Liput 10 €, maksu paikan päällä. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 20.11. sähköpostilla tanjapohjankylayhdistys@gmail.com tai tekstiviestillä 040 412 2916.
Ilmoitathan myös mahdollisista erityisruokavalioista.
Kyläapu
Kyläavustajamme Kenneth Sjölander on ollut kyläyhdistyksen jäsenten apuna jo melkein vuoden.
Valitettavasti hänen työsuhteensa päättyy 21.11. ja palkkatukikäytännöt eivät mahdollista työsuhteen
jatkoa vuotta pidemmäksi ajaksi. Olemme laittaneet uuden kyläavustajan hakuun ja palkkaamme
Kennethille jatkajan heti sopivan löydyttyä. Vielä voitte tilata Kennethin syksyisiin puutarhatöihin tai
ikkunoiden pesuun, pieniin kodinkoneiden korjauksiin, lamppujen tai patterien vaihtoon jne.
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.
Nuorisotoiminta
Kyläyhdistys on pitänyt Pohjan nuorisotalo Uncania avoinna perjantai-iltaisin. Toiminta on ollut nyt
syksyn tauolla, sillä meillä ei ole toiminnasta vastuunottavaa vapaaehtoista. Asiasta kiinnostuneet
ottakaahan yhteyttä ja ilmoittautukaa: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Gumnäsin juhlapaikka
Kyläyhdistys on neuvotellut kaupungin kanssa Gumnäsin juhlapaikan vuokrasopimuksen jatkosta
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, virallinen vuokrasopimus allekirjoitetaan lokakuun lopussa.
Vuokranmaksu suoritetaan jälleen talkootyönä. Tulevien vuosien aikana kunnostettavaa riittää: mm.
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kioskirakennuksen lattia on uusittava, kioskirakennuksen ja tanssilavan ulkoseinät maalattava,
tanssilattiaa kunnostettava, lisäksi wc:n puuttumiseen on löydettävä kestävä ja taloudellinen ratkaisu.
Vuokrasopimuksen myötä Gumnäsin juhlapaikka pysyy kylämme yhteisenä juhlapaikkana ja se on
vuokrattavissa yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omiin tapahtumiin tai juhliin. Lisätietoja ja
varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Kyläyhdistys ja kaupunki yhteistyössä
Kyläyhdistys teki keväällä yhteisaloitteen Amper Oy:n ja DeliTukun kanssa keskusta-alueen
kunnostuksesta. Aloitteessamme tarkastelimme keskustaa niin toimivuuden, turvallisuuden kuin
viihtyvyydenkin näkökulmista. Aloite otettiin kaupungilla hienosti vastaan ja vielä syksyn aikana
meidän pitäisi päästä kaupungin kanssa suunnittelupöydän ääreen ja keskustelemaan toteutuksesta.
Kaupunki ja Fiskars Oyj kunnostavat paraikaa ns. Pässinrataa, Tallbackasta Fiskarsiin johtava kevyen
liikenteen tietä. Tämäkin projekti lähti liikkeelle kyläyhdistyksen aloitteesta.
Samoin urheilukentän rakennustyöt paloaseman alapuolelle etenee. Samalla saamme kentälle
uuden jääkiekkokaukalon Gumnäsin kaukalon tilalle jo nyt tulevana talvena uusi kaukalo pitäisi olla
käytössämme.
Uusin aloitteemme koskee kylän edustan luonnonsuojelualueen rantojen kasvuston siistimistä.
Mielestämme näkymän avaaminen merelle ei pitäisi olla ristiriidassa luonnonsuojelualueen
vaatimusten kanssa.
Pohjan terveysasema ja sen palvelut ja aukioloajat
Muistattehan, että koska meillä on kylässä terveysasema, myös käytätte sitä aina, kun se on
mahdollista. Aikaa varatessanne pyytäkää vastaanotto mahdollisuuksienne mukaan nimenomaan
Pohjan terveysasemalle, vaikka ensi sijassa teille muuta vaihtoehtoa tarjottaisiin. Tämä kirjeen ohessa
on lista terveyskeskuksestamme saatavista palveluista.
Nähdään kylillä!
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