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Jäsenkirje 1/2020
Hyvät jäsenet!
Ihan alkuun pieni katsaus taaksepäin. Suuret kiitokset teille kaikille, jotka osallistuitte Pohjan
Joululahjakeräykseen! Saimme kokoon yli 200 pakettia villasukista makeisiin ja lahjakortteihin, jotka Pohjan
kotihoito jakoi yksinäisille vanhuksille. Kyläyhdistys oli myös tukemassa muutaman kyläläisen toteuttamaa
tempausta, jossa kotihoidon asiakkaina oleville vanhuksille tarjottiin ohjelmallinen joululounas ravintola
Glödenissä. Kylällämme asuu suurisydämisiä ihmisiä!
Ja sitten: Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille! Kyläyhdistys on saanut aluilleen kahdeksannen
toimintavuotensa ja hallituskin on jo pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Martin Glader jatkaa
varapuheenjohtajana ja Tanja Lempinen sihteerinä, rahastonhoitajaksi valittiin Joni Grundström.
Juhlatoimikunnan vastuuhenkilöksi nimettiin Tanja Lempinen ja kyläavustajatoiminnan työnjohtajana jatkaa
Gretel Johansson. Nuorisojaoston toimintaan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Nuorisojaosto piti syyskauden 2019 aikana nuorisotila Uncanin auki kuutena iltana. Uncan-toimintaa
jatketaan ja nyt tammikuussa olemme jo ehtineet viettää yhden illan nuortemme kanssa. Toiminta vaatii
vapaaehtoisia valvojia, joten ilmoittauduhan, jos voisit tulla vapaaehtoisten joukkoon ja viettää 1-3 tuntia
perjantai-illasta Uncanilla valvojana.
Nuorisojaosto suunnittelee jo täydellä teholla tulevia tapahtumia. Hiihtolomaviikolla Uncan pyritään
pitämään mahdollisimman monena iltana auki ja suunnitteilla on jokin retkikin. Nuorisojaosto tiedottaa
Uncan-toiminnastaan ensi sijassa Instagramissa (@pojopoppoo) ja kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla.
Raaseporin kaupunki järjestää vuotuiset Kirjakekkerit 14.3. Pohjan kirjastossa. Kaupunki tiedottaa
tapahtumasta tarkemmin, mutta kyläyhdistys osallistuu tapahtumaan yhtistyössä Pohjankurun koti- ja
kouluyhdistyksen kanssa järjestäen ohjelmaa Uncanilla. Huhujen mukaan oma Pohjan Pandammekin tulisi
tuolloin käymään.
Viime vuonna suuren suosion saaneet lapsiperheille suunnatut Vappurieha ja Juhannusjuhlat pyritään
järjestämään jälleen tänä vuonna: Vappurieha 1.5. torilla/Uncanilla, Juhannusjuhla 19.6. Gumnäsissa.
Nuorisojaosto jatkaa myös yhteistyön tekemistä Fiskars kyläseuran ja Antskogin kyläseuran kanssa ja
osallistuu yhteisiin tapahtumiin.
Tuttuun tapaan juhlatoimikunnallamme on vetovastuu ns. aikuisten juhlista. Viime kesänä tanssilavalla
kävijöiltä kysyttiin, mitä he haluaisivat kesällä 2020 järjestettävän. Vastauksia tuli jonkun verran, annettiin
myös ruusuja ja risuja. Palautteiden perusteella koottiin vähän kaikille jotakin ja kesä 2020 näyttääkin
upealta. Kyläyhdistyksen jäsenillekin on tänä vuonna etuja, sillä jäsenet saavat ostettua esimerkiksi
Juhannustanssilipun hintaan 12 € (1 lippu/jäsen), muille hinta on 17 €.
Kalentereihin voidaan jo tässä vaiheessa merkitä Vappukaraoke 30.4., Pohjan Päivän jatkot 13.6. ja
Juhannustanssit 19.6. Ja nyt kuulolla, jos puskaradioista ette jo ole kuulleet: Juhannustansseissa tanssittajana
on iki-ihana Meiju Suvas! Suunnitteilla on lisäksi teemallisia discoja, Stand up -esitystä, perinteistä
lavatanssia, jota ennen pienimuotoinen lavatanssikurssi, ja tietysti Elojuhlat. Lisätietoja tapahtumista tulee
seuraavassa jäsenkirjeessä.
Kaikkiin tapahtumiin tarvitaan myös apukäsiä niin lipun myyntiin, paikan järjestelemiseen kuin tavaroiden
kuljettamiseenkin. Lisätietoja tehtävistä voi kysellä Tanjalta sähköpostilla tanjapohjankylayhdistys@gmail.
com.
Kyläapu
Vuoden lopulla solmimme työsopimuksen uuden kyläavustajan kanssa. Kyläavustajamme Kurt Tallroth on
kyläyhdistyksen jäsenten apuna tämän vuoden loppuun. Olkaa yhteydessä Kurtiin, jos tarvitsette apua
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esimerkiksi pihatöissä, 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. Kurtin tavoittaa arkisin klo 8-16, p. 0400 152 993.
Gumnäsin juhlapaikka ja ulkoilureitti
Tulemme järjestämään Gumnäsin juhlapaikalla keväällä talkoita, mm. kioskirakennuksen maalaamisen
tiimoilta. Ilmoitamme talkoiden ajankohdan myöhemmin ja toivomme, että saisimme teitä kyläyhdistyksen
jäseniä mukaan.
Syksyllä kerroimme Gumnäsiin tulevasta merkitystä ulkoilureitistä. Talven saapuminen ja kaupungilta
saatavien infokylttien saaminen vasta tämän vuoden puolella lykkäsi reitin valmistumista. Reitti, sen
merkinnät ja tulentekopaikka saadaan kuntoon nyt keväällä ja kun kaikki on valmista, järjestämme reitin
avajaiset.
Muistattehan myös, että Gumnäsin juhlapaikka on vuokrattavissa yhdistysten, yritysten ja
yksityishenkilöiden omiin tapahtumiin tai juhliin. Lisätietoja ja varaukset: Tanja Lempinen, p. 040 412 2916.
Kevätkokous 15.4.2020 klo 18.00 Pohjan kirjastossa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kaupungin kehityspäällikkö
Jennifer Gammals tulee keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista asioista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pohjan Päivä – kokoperheen kylätapahtuma 13.6.2020
Kyläyhdistyskin osallistuu koko kylän yhteiseen Pohjan Päivään. Suunnitelmista
tarkemmin myöhemmin keväällä.
Jäsenmaksut 2020
Tämän jäsenkirjeen mukana saatte ohjeet jäsenmaksun maksamisesta. Olemme
kiitollisia, että maksatte eräpäivään mennessä, sillä maksumuistutukset aiheuttavat valtavasti lisätyötä ja
ylimääräisiä postituskuluja.
Postipalvelut Pohjassa
Olette varasti jo saaneet tiedon, että asiamiespostipalvelut loppuu Pohjan kirkonkylässä ja lähin asiamies
löytyy jatkossa Karjaalta. Huomatkaahan kuitenkin, että Pohjan S-marketissa on edelleen pakettiautomaatti.
Tämän lisäksi DeliTukkuun tulee pakettiautomaattipalvelu ja he myös myyvät postitustarvikkeita aina
postimerkeistä kirjekuoriin.
Kyläterveisin,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, pj.
Yhteystietoja:
Marianne Liitelä (puheenjohtaja, nuoriso)
Martin Glader (varapuheenjohtaja)
Joni Grundström (rahastonhoitaja)
Tanja Lempinen (sihteeri, juhlatoimikunta)
Gretel Johansson (kyläapu)
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p. 040 412 2916, tanjapohjankylayhdistys@gmail.com
p. 0400 507 594, ronnis54@gmail.com

