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Hyvät jäsenet!
Koulujen alkamisen myötä olemme siirtyneet kohti syksyä. Kyläyhdistyksen kesä oli täynnä
tapahtumia. Toivottavasti olitte mukana ja tapasimme Pohjan Päivän torilla, juhannusjuhlissa,
karaoke-tansseissa tai jossain monista muista kylän tapahtumista! Kyläyhdistykselle syksy ei
kuitenkaan tarkoita toiminnan hiljenemistä, vaan edelleen kokoonnumme niin asian kuin
viihteenkin merkeissä.
Karaoke-tanssit la 31.8. klo 18–01.00 Gumnäsin lavalla
Heinäkuussa järjestetyt Karaoke-tanssit saivat niin suuren suosion, että juhlatoimikuntamme päätti
järjestää meille vielä kauden päätökseksi toisen karaoke-illan. Eli yleisön pyynnöstä Gumnäsin
lavalla esiinnytte te lauantaina 31.8. klo 18–01.00. Karaokeisäntänä toimii Arto. DeliTukku vastaa
anniskelusta. Liput 5 €.
Historiallinen retki ke 4.9. klo 17.15–19.00
Tänä vuonna suuntautuu jo perinteeksi tullut Historiallinen retki Brödtorpin kartanoon.
Bussikuljetus lähtee Pohjan torilta klo 17.15 ja paluu Brödtorpilta noin klo 19.00. Retki on jäsenille
ilmainen, muille 5 €. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Sitovat ilmoittautumiset Marianne Liitelälle:
p. 040 580 8755 tai marianne.l@hotmail.fi. Pukeudutaan sään mukaan! Tervetuloa!
Pohjan Kyläfoorumi ke 11.9. klo 18 Pohjan kirjastolla
Kyläyhdistys kutsuu jälleen Pohjan Kyläfoorumin koolle. Tällä kertaa keskustelemme mm.
nuortemme tilanteesta, millaisessa kylässä he asuvat ja miten voisimme parantaa nuorten
viihtyvyyttä ja myös kesän aikana tehdystä ilkivallasta. Toivomme saavamme paikalle asiantuntijoita
esim. kaupungin nuorisotoimesta ja/tai poliisista. Lisäksi käymme läpi kylän nettisivuja, jotka ovat
kesän aikana hioutuneet ja saaneet myös ruotsinkielisen version. Ja toki ajan salliessa
keskustelemme muistakin foorumilaisten esiin nostamista asioista.
Ja vaikka marras- ja joulukuuhun on vielä aikaa, laittakaahan jo kalentereihinne:
Syyskokous ke 6.11. klo 18 Pohjan kirjastolla
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Ennen varsinaisen kokouksen
alkua Raaseporin kaupungin kehityspäällikkö Jennifer Gammals tulee kertomaan meille
näkemyksistään kaupungin tulevaisuuden suhteen. Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen
nimeämä Vuoden kyläläinen 2019. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kyläyhdistyksen syntymäpäiväjuhlat la 7.12 ravintola Glödenissä
Juhlatoimikunta on suunnittelemassa syntymäpäiväjuhlia kyläyhdistyksen jäsenille aveceineen.
Saamme lisää tietoa juhlista myöhemmin.
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Ja vielä muistutuksena ja tiedoksi uusille jäsenillemme 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.
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.9. Otamme mielellämme vastaan
ideoitanne ja ajatuksianne yhdistyksen toimintaan liittyen. Ja tarkoitus ei ole, että hallituksen
jäsenet toteuttavat kaiken toiminnan, kaikki te olette tervetulleita niin nuorisojaostoon kuin
juhlatoimikuntaankin. Tai jos teillä on joku idea, kerho, projekti, aloite tai mikä vaan, jonka
haluaisitte toteuttaa, olkaa meihin yhteydessä.
Värikästä syksyä toivottaen,

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