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Jäsenkirje 4/2019
Hyvät jäsenet!
Kyläyhdistyksen syksyn toiminta on pitkälti liittynyt säännöissämmekin mainittuun kylän
viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttamiseen. Syyskuun puolivälissä järjestettyyn Pohjan
Kyläfoorumiin osallistui useita kaupungin edustajia kaupunginjohtajasta lähtien ja keskustelimme
nuoriin, ilkivaltaan ja päihteiden käyttäjien mukanaan tuomaan turvattomuuteen liittyvistä asioista
vaikeisiin aiheisiin nähden erittäin positiivisessa ja eteenpäin katsovassa ilmapiirissä. Kyläyhdistys
on jatkanut työtä mm. yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Kyläyhdistyksen nuorisojaosto
on pyrkinyt helpottamaan nuorten tilannetta mm. pitämällä vapaaehtoisten voimin nuorisotilaa
auki. Illat ovat olleet todella suositut ja nuoret toivovat kyläyhdistykseltä tätä toimintaa lisää.
Syksyn yksi ilahduttavimmista uutisista oli Gumnäsin ulkoilureitti -projektin eteneminen. Kyläläinen
Jari Sopen-Luoma lähestyi keväällä kyläyhdistystä ajatuksellaan merkitystä ulkoilureitistä
Gumnäsiin. Kyläyhdistyksen hallitus hyväksyi suunnitelman kustannusarvioineen ja kyläyhdistys otti
vastattavakseen projektin lupa- ja rahoitusasiat. Raaseporin kaupungilta on nyt saatu lupa
opastetulle ulkoilureitille ja tulentekopaikalle kaupungin mailla. Sopen-Luoma arvioi reitin
tulentekopaikkoineen olevan valmis marraskuun loppuun mennessä. Reitin valmistuttua
järjestämme varmastikin reitin avajaiset. Tiedotamme tästä erikseen myöhemmin. Kyläyhdistys
kiittää Sopen-Luomaa koko kylää hyödyttävästä aloitteellisuudesta ja kannustaa kaikkia kyläläisiä
vastaavaan – kyläyhdistys on käytettävissä juuri tällaisiin kyläläisten projekteihin.
Tässä vielä tietoa loppuvuoden tapahtumista:
Syyskokous ke 6.11. klo 18 Pohjan kirjastolla
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Aiemmasta ilmoituksesta poiketen
Raaseporin kaupungin kehityspäällikkö Jennifer Gammals on estynyt saapumaan kokoukseemme.
Ennen varsinaista kokousta käymme kuitenkin läpi kylää koskevia ajankohtaisia asioita ja pyrimme
saamaan paikalle kaupungilta jonkun Gammalsin sijasta. Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen
nimeämä Vuoden kyläläinen 2019. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pohjan Joulumarkkinat la 23.11. klo 9-14
Kyläyhdistys on jälleen koordinoimassa koko kylän yhteistä joulumarkkinapäivää. Yritykset,
yhdistykset, seurakunnat ym. järjestävät yhteisen myyntipäivän ja tiedossa on perinteistä
riisipuuroa, glögiä ja pipareita, arpajaisia, leivonnaisia, käsitöitä, tarjouksia ja paljon muuta.
Myyntipaikkoja voi tiedustella DeliTukusta ja kirjastolta. Toivottavasti myös joulupukki tulisi
vierailulle kyläämme! Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Nuorten tapahtuma to 5.12. klo 16-21 Pohjan kirjaston isossa salissa ja Uncanilla
Kyläyhdistyksen nuorisojaosto järjestää nuorille pikkujouluhubbalot 5.12. Ohjelmassa on ainakin
discoa, pelejä ja syötävää. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin suoraan nuorille.
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Kyläyhdistyksen syntymäpäiväjuhlat la 7.12. klo 18 ravintola Glödenissä
Kyläyhdistyksen 7-vuotissyntymäpäiväjuhlia vietetään ravintola Glödenissä la 7.12. klo 18. Juhlat on
tarkoitettu kyläyhdistyksen jäsenille aveceineen. Illan esiintyjänä on Risto Tammilehto, joka laulaa
ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi viihteellistä illanviettomusiikkia jokaiseen makuun. Koska ollaan
jo pikkujoulukaudessa, juhlamenuna on jouluinen buffet. Illallinen ohjelmineen maksaa jäseniltä 10
€ ja ei jäseniltä (avec) 15 €. Juomat kukin tilaa ja kustantaa itse. Sitovat ilmoittautumiset
erityisruokavalioineen tulee tehdä 30.11. mennessä: joni.grundstrom@gmail.com, p. 044 993 3632.
Pohjan Joululahjakeräys 2019
Viime vuonna järjestimme ensimmäistä kertaa joululahjakeräyksen, jossa tarkoituksena oli
ilahduttaa pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia pienillä paketeilla. Tempaus sai niin suuren suosion niin
lahjojen antajien kuin ilahtuneiden ja liikuttuneiden vanhustenkin joukossa, että päätimme tehdä
saman myös tänä vuonna. Lahjojen tulee olla uusia ja käyttämättömiä, esim. villasukkia, suklaata ja
muita joulumakeisia. Paketoimattomia lahjoja vastaanotetaan DeliTukussa 23.11. – 18.12. Ja
toivotamme kaikki tervetulleiksi paketointitalkoisiin, jotka pidetään kirjastolla to 19.12. klo 17-19.
Ja vielä muistutuksena ja tiedoksi uusille jäsenillemme kyläavustajatoiminnastamme:
Kyläapu
Kyläavustajamme Saku Kejonen-Merimerta on kyläyhdistyksen jäsenten apuna. Olkaa yhteydessä
Sakuun, jos tarvitsette apua esimerkiksi haravoinnissa, lumenluonnissa tai muissa pihatöissä,
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.
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