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Jäsenkirje 1/2019
Hyvät jäsenet!
Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille! Kyläyhdistys on saanut aluilleen seitsemännen
toimintavuotensa ja hallituskin on jo pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Martin Glader jatkaa
varapuheenjohtajana ja Hannu Larinen rahastonhoitajana, sihteeriksi valittiin Tanja Lempinen.
Juhlatoimikunnan vastuuhenkilöksi nimettiin Seppo Sundman ja kyläavustajatoiminnan
työnjohtajana jatkaa Gretel Johansson. Hallitus myös perusti uuden työryhmän, nuorisojaoston,
joka ottaa valmisteluun kyläyhdistyksen lapsille ja nuorille suuntautuvan toiminnan. Tämän kirjeen
loppuun on koottuna yhteystietojamme. Kyläyhdistyksessä on jäseniä yli 200 ja toivoisimme, että
tulisitte aktiivisesti mukaan toimintaan esimerkiksi ilmoittautumalla johonkin työryhmistämme tai
olemalla meihin yhteydessä ja kertomalla ideoistanne ja toiveistanne!
Nuorisojaoston muodostavat hallituksen uudet jäsenet Joni Grundström, Toni Holmström ja LauraMeretniemi-Peltola ja hekin ovat jo pitäneet ensimmäisen kokouksensa. Nuorisojaosto alkaa
tekemään töitä mm. sen eteen, että Uncan saataisiin jälleen auki perjantai-illoiksi. Tämä vaatii
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista muiden nuorten kanssa töitä tekevien yhdistystemme
kanssa ja tietenkin iltoihin tarvitaan mukaan aikuisia valvojiksi. Nuorisojaoston kokouksessa syntyi
myös pitkälista ideoita aina discoilloista rantabileisiin. Toiveissa olisi myös saada nuoret mukaan
ideoimaan ja toteuttamaan näitä heille tarkoitettua tapahtumia.
Tuttuun tapaan juhlatoimikunnallamme on vetovastuu kyläyhdistyksen juhlista. Kalentereihin
voidaan jo tässä vaiheessa merkitä Juhannustanssit 21.6., joissa tanssittajana on Kari Vepsä
Onnenmaa-orkestereineen. Lisäksi suunnitelmissa on perinteiset lavatanssit ja mahdollisesti myös
karaokeilta. Kuulemme suunnitelmista myöhemmin lisää.
Alla tietoa tulevista tapahtumista:

Pohjan Kyläfoorumi 7.2. klo 18.30 Pohjan kirjastossa
Kyläyhdistys kutsuu kyläläiset, yhdistykset ja yrittäjät yhteiseen keskusteluiltaan asukkaiden ja kylän
toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tarkoituksena on keskustella siitä,
millaisessa kylässä me asumme, millaisessa kylässä haluaisimme asua ja millainen osa Raaseporia
olemme. Mitä haluaisimme parantaa tai muuttaa ja miten pääsisimme yhteisiin tavoitteisiimme?
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! Lisätietoja: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Kevätkokous 10.4.2019 klo 18.00 Pohjan kirjastossa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kaupungin sosiaali- ja
terveysjohtaja Benita Öberg tulee kertomaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta
Raaseporissa ja erityisesti Pohjan osalta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma 8.6.2019
Kyläyhdistyskin osallistuu koko kylän yhteiseen
Suunnitelmista tarkemmin myöhemmin keväällä.
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Kyläyhdistys ja kaupunki yhteistyössä
Kyläyhdistys teki viime keväänä 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 marraskuussa olimme
kaupungin kanssa yhteisen suunnittelupöydän ääressä. Kevään myötä pitäisi sitten alkaa työt, joihin
teknisellä keskuksella on varattuna 30 000 €:n määräraha. Keskusta-alueen kunnostuksen lisäksi
tekninen lautakunta on Pohjaa koskevassa käyttösuunnitelmassa hyväksynyt Gumnäsiin
suunnitellun ponttoonilaiturin toteutuksen kesäkuussa. Laiturista tulee 20 m pitkä ja siinä on tilaa
noin viidelletoista veneelle, kaksi poijupaikkaa ja loput aisapaikkoja.
Ja vielä muistutuksena kyläavustajatoiminnastamme ja Gumnäsin juhlapaikasta:
Kyläapu
Kyläavustajamme Saku Kejonen-Merimerta on kyläyhdistyksen jäsenten apuna. Olkaa yhteydessä
Sakuun, jos tarvitsette apua esimerkiksi lumenluonnissa, siivoamisessa tai muissa teille
raskaammissa töissä, pienissä korjaustöissä, lamppujen tai patterien vaihdossa. Tuntiveloitus on
edelleen 10 €/tunti plus mahdollinen km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten
säästäkää kuitit. Sakun tavoittaa arkisin klo 8-16, p. 0400 152 993.
Gumnäsin juhlapaikka
Onko teillä tulossa kesällä perhejuhlia? Muistattehan, että Gumnäsin juhlapaikka on vuokrattavissa
yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omiin tapahtumiin tai juhliin. Lisätietoja ja varaukset:
Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Mukavaa alkuvuotta toivottaen,

Marianne Liitelä
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