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Jäsenkirje 4/2018
Hyvät jäsenet!
Tässä teille vielä loppuvuoden tervehdys ja muutamat ajankohtaiset asiat:
Syyskokouksessa 7.11.2018 päätettyä
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut, jälleen kiitollisena luottamuksesta.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Martin Glader, Gretel Johansson, Hannu Larinen, Tanja
Lempinen, Martti Leskelä, ja Seppo Sundman ja varajäseniksi Joni Grundström, Toni Holmström,
Satu Lindqvist, Laura Meretniemi-Peltola, Reija Mettovaara ja Gunilla Starck. Uusi hallitus tarttuu
toimeen vuoden alusta.
Toimintasuunnitelma 2019
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 edelleen järjestämään erilaisia kulttuuritapahtumia ja
retkiä sekä Gumnäsin juhlapaikalla juhlia ja tansseja. Kyläyhdistys tulee osallistumaan myös koko
kylän yhteisiin tapahtumiin kuten Pohjan Päivä (8.6.2019) ja Pohjan joulumyyjäiset (23.11.2019).
Vuoden kyläläinen 2018: Joni Grundström
Vuoden kyläläiseksi 2018 nimettiin DeliTukun kauppias ja ravintoloitsija Joni Grundström.
Kyläyhdistyksen hallitus perustelee valintaansa: Grundström on ollut kuluneen vuoden aikana
mukana suurella sydämellä kylän yhteisissä asioissa. Vuoden alussa hän oli mukana järjestämässä
hätäapukeräystä Gumnäsin rivitalopalossa kotinsa menettäneiden auttamiseksi, hän on ollut
esimerkillisenä kylän toimijana mukana kylän yhteisissä tapahtumissa kuten Pohjan Päivässä ja
tulevissa Joulumarkkinoissakin ja Grundström ojensi välittömästi auttavan kätensä, kun lokakuussa
lakon aikana koululaisille toteutettiin yhteisvoimin Ravintolapäivät. Kyläläisten keskuudesta on
tullut myönteistä palautetta siitä, kuinka Grundström kirjaimellisesti avaa DeliTukun ovet, kun joku
tarvitsee apua, ja että hän on innokkaana mukana uusissa ideoissa vahvistaen omalla toiminnallaan
kyläläisten yhteistoimintaa.
Kyläapu
Kyläavustajatoimintaamme tuli pieni katkos, mutta nyt voimme ilolla ilmoittaa, että olemme
löytäneet uuden kyläavustajan ja hänen työsuhteensa alkaa 21.12.2018! Uusi kyläavustajamme on
kirkonkylällä asuvan Saku Kejonen-Merimerta. Saku 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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Gumnäsin juhlapaikka
Kyläyhdistys on neuvotellut kaupungin kanssa Gumnäsin juhlapaikan vuokrasopimuksen jatkosta ja
vuokrasopimus on tehty ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021. Vuokranmaksu suoritetaan jälleen
talkootyönä. Juhlapaikka on vuokrattavissa yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omiin
tapahtumiin tai juhliin. Lisätietoja ja varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Pohjan Joululahjakeräys 2018
Kyläyhdistys järjesti juhlatoimikunnan aloitteesta lahjakeräyksen, jonka tarkoituksena on ilahduttaa
pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia. Uusien ja käyttämättömien lahjojen, esimerkiksi villasukkien ja
makeisten, vastaanotosta (Pohjan kirjastolla ke 19.12. klo 14-15 ja to 20.12. klo 17-19) ilmoitettiin
ilmoituksilla kylän ilmoitustauluilla sekä Facebookissa ja www-sivuilla. Lahjat jaetaan sunnuntaina
23.12. ensi sijassa kotihoidon kautta.
Koko kylän joulukahvit su 23.12. klo 10-18 DeliTukussa
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys, DeliTukku, Kukkacenter Scilla, Raaseporin suomenkielinen
seurakunta ja Karjaa-Pohjan ruotsinkielinen seurakunta tarjoavat kyläläisille joulutortut ja -kahvit
DeliTukussa.
Rauhaisaa ja tunnelmallista joulun aikaa ja hyvää loppuvuotta toivottaen,
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