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Hyvät jäsenet!
Ihanaa kevättä teille kaikille! Kyläyhdistyksessä on täysi tohina päällä ja tässä teille viimeisimpiä
kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista ja myös Pohjan terveyskeskuksen kesän aukioloista ja
palveluista.
Gumnäsin juhlapaikka heräilee taas uuteen kesään. Kuten kaupungin kanssa on sovittu, maksamme
vuokran talkootyöllä. Ensimmäiset talkoot on pidetty ja kioskirakennus on saanut uuden lattian.
Tulemme jossain vaiheessa järjestämään yleiset talkoot, joihin kutsumme teidät kaikki mukaan. Ja
muistattehan, että juhlapaikka on myös teidän käytössänne ja voitte järjestää siellä pientä vuokraa
vastaan omia juhlianne tai tapahtumianne. Lisätietoja ja varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.
Uusi nuorisojaostomme tarttui heti toimeen ja järjesti muutaman muun kylän toimijan kanssa
kerrassaan onnistuneen Vappuriehan. Arvioimme kävijöitä olleen yli sata
ja kaikki olivat niin tyytyväisiä, että teemme tästä varmastikin
jokavuotisen perinteen. Vappuriehaan toimme kyläyhdistyksen uuden
hankinnan: pomppulinnan. Pomppulinna on lasten riemuna tulevissakin
tapahtumissamme, mutta se on myös muidenkin vuokrattavissa.
Pomppulinnan vuokra on kyläyhdistyksen jäsenille 100 €/vrk, pe-su 150
€, muille 150 €/vrk, pe-su 200 €. Varukset ja tiedustelut: Joni Grundström,
p. 044 993 3632, joni.grundstrom@gmail.com.
Nuorisojaosto on myös tavannut Fiskarsin kyläseuran ja Antskogin kyläyhdistyksen ja yhdistykset ovat
päättäneet aloittaa yhteistyön ja järjestävät kussakin kylässä yhteistyönä kaikille kyliemme lapsille
yhteisiä tapahtumia. Nuorisojaostomme vetovastuulla on Gumnäsissa nuorille järjestettävä Back to
School -party 16.8.
Juhlatoimikuntamme puolestaan työstää tulevia kesän tapahtumia. Merkitkäähän alla olevat
kalentereihinne ja alkakaa hioa tanssiaskelia ja avata lauluääntänne.
• Juhannus 21.6.: Kari Vepsän tähdittämät Juhannustanssit tanssitaan perjantaina 21.6. Gumnäsin
lavalla. Tapahtuma-aika 20–01.00. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput 15 €. Ennakkolippuja saa
ostaa 8.6. asti DeliTukusta ja Pohjan Shelliltä hintaan 10 €. Lippuja saa myös portilta. Aikaisemmin
päivällä järjestetään juhlapaikalla koko perheelle ohjelmaa aina musiikista ja discosta juhannussalon
koristeluun. Perhetapahtuma on klo 16.30–19.00. Perhetapahtumaan on vapaa pääsy.
• Karaoke-tanssit 13.7.: Heinäkuussa Gumnäsin lavan pääesiintyjiä olette te ja laulattajananne toimii
karaokeisäntä Lexa Mikkola. Tapahtuma-aika klo 21–01.00. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput 5 €.
• Tanssit 17.8.: Elokuussa tanssitaan perinteisemmin Vallilan Tango -yhtyeen tahdissa. Tapahtumaaika 21–01.00. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput 10 €.
Pohjan Kyläfoorumi
Kyläyhdistys kutsui helmikuussa kyläläiset, yhdistykset ja yrittäjät historian ensimmäiseen Pohjan
Kyläfoorumiin, jossa keskusteltiin asukkaiden ja kylän toimijoiden kanssa yhteisistä asioista ja pohdittiin,
mitä voisimme tehdä yhdessä. Tilaisuus oli erinomainen ja päätimme, että kirkonkylä tarvitsee kaikille
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yhteiset nettisivut, jotka palvelisivat niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Kyläyhdistys otti sivuista ns.
isännöintivastuun ja sivut rakentuvat paraikaa vapaaehtoisvoimin. Huhtikuussa kutsuttiin kyläfoorumi
jälleen kokoon ja kävimme yhdessä läpi tulevien nettisivujen luonnosta ja käytyjen keskustelun, ideoiden
ja palautteen pohjalta sivujen työstöä jatketaan. Sivut valmistunevat kesän aikana.
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma 8.6.2019
Kyläyhdistyskin osallistuu koko kylän yhteiseen Pohjan Päivään tuomalla
tapahtumaan pomppulinnan ja esittelemällä toimintaansa nuorisotila-Uncanilla.
Tämänvuotisesta Pohjan Päivästä on jälleen tulossa mahtava: on toria ja kirppistä,
Vuoden Kyläkoira -kilpailua, erilaisia näyttelyitä, paloautoajelua, työpajoja ja paljon
muuta. Kylän toimijat pistävät taas parastaan! Lisätietoja löydätte kylän
ilmoitustauluilta ja osoitteesta www.facebook.com/PohjanPaivaPojoDagen.
Pohjan Päivä on jälleen mukana valtakunnallisessa Avoimet Kylät -tapahtumassa, johon
osallistuu noin 600 kylää ympäri Suomen. Viime vuonna olimme yksi suurimmista
tapahtumista ja saimme aikamoisesti näkyvyyttä valtakunnallisissakin medioissa.
Pohjan Päivä ja kaikki muutkin tapahtumat on nähtävissä täällä:
https://avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/.
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 kesän aukioloaikoineen.
Ja vielä muistutuksena kyläavustajatoiminnastamme:
Kyläapu
Kyläavustajamme Saku Kejonen-Merimerta on kyläyhdistyksen jäsenten apuna. Olkaa yhteydessä
Sakuun, jos tarvitsette apua esimerkiksi nurmikonleikkuussa tai muissa puutarhatöissä, siivoamisessa tai
muissa teille raskaammissa töissä, pienissä korjaustöissä, lamppujen tai patterien vaihdossa.
Tuntiveloitus on 10 €/tunti plus mahdollinen km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten
säästäkää kuitit. Sakun tavoittaa arkisin klo 8-16, p. 0400 152 993.
Mukavaa alkukesää toivottaen,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, pj.
p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

