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Jäsenkirje 3/2020
Hyvät jäsenet!
Kuten muuallakin Suomessa, kyläyhdistyskin alkaa maltillisesti ja turvallisuuden huomioiden
herättelemään toimintaansa ja järjestämään tapahtumia. Kesäkuun 8. päivänä pidimme
sääntömääräisen kevätkokouksen, nuorisojaostokin on järjestänyt jo ensimmäisen nuorten tapahtuman
Gumnäsin uimarannalla. Luvatun mukaisesti juhlatoimikuntamme on ollut valmiudessa ja tässä
jäsenkirjeessä kerrotaan tulevista tapahtumista Gumnäsin juhlapaikalla.
Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma ja ulkoilua ja tutustumista Pohjan kirkonkylän nähtävyyksiin
mobiilisovellusta hyödyntäen
Pohjan kirkonkylä osallistui 13.6. valtakunnalliseen Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaan. Tapahtumaan
osallistui liki 600 kylää ympäri Suomea erilaisilla verkkotapahtumillaan, jotka olivat kylävideoita,
ulkoilureittien esittelyjä, virtuaalisia näyttelyitä, konsertteja jne. Kyläyhdistys osallistui tapahtumaan
julkaisemalla Nomadi-mobiilisovelluksessa kylän ulkoilualueita ja nähtävyyksiä. Kyläyhdistyksen
nettisivuilta löytyy ohjeet ja opasteet sovelluksen käyttöön (https://www.pohjapojo.fi/kylanomadi--bynomadi).
Rautatie Pohjassa -valokuvanäyttely
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys toteutti yhteistyössä Filmklubben i Stämbackens garantiförening yhdistyksen kanssa Rautatie Pohjassa -valokuvanäyttelyn. Näyttely esittelee rautateiden historiaa
Pohjan pitäjässä valokuvin ja osin vanhoin postikorttikuvin. Avoimet Kylät verkossa -päivän teeman
mukaisesti näyttely on verkkotapahtuma ja linkki näyttelyyn avattiin 13.6. kyläyhdistyksen nettisivuilla
ja näyttely on katsottavissa toistaiseksi. Käykäähän tutustumassa:
https://www.pohjapojo.fi/valokuvanayttely---fotoutstallning.
Musiikkia Mariakotiin ja Onnelaan
Avoimet Kylät -päivänä kyläyhdistys halusi tuoda jotain ohjelmaa myös kylän vanhuksille, joille
verkkotapahtumat eivät ole saavutettavissa. Mariakodin ja Onnelan vanhainkotien Ruutujen takana keikalla esiintyivät PapasRoll & Prof. Bluffo. Onnelassa livestreamattu keikka on katsottavissa
kyläyhdistyksen Facebook-sivulla.
TULEVAT TAPAHTUMAT
Karaoke-tanssit la 18.7. klo 18–01.00 Gumnäsin lavalla
Kesäkauden ensimmäisissä tansseissa Gumnäsin lavan pääesiintyjiä olette te, ja laulattajananne toimii
karaokeisäntä Marko Harkas. Tapahtuma-aika klo 18–01.00, alkoholimyynti päättyy klo 00.00. DeliTukku
vastaa anniskelusta. Liput 5 €.
Tanssit la 8.8. klo 18–02.00 Gumnäsin lavalla
Elokuun alussa tanssitaan perinteisemmin ja lavalle nousee iki-ihana Marita Taavitsainen Koivuorkestereineen. Tapahtuma-aika klo 18–02.00, alkoholimyynti päättyy klo 01.00. DeliTukku vastaa
anniskelusta. HUOM! Liput 17 €, mutta kyläyhdistyksen jäsenille liput 12 €. Jäsenien tulee käydä
ostamassa alennushintaiset lippunsa ennakkoon DeliTukusta.
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Elojuhlat la 29.8. klo 16–01.00 Gumnäsin lavalla
Juhla alkaa kyläyhdistyksen jäsenille tarkoitetulla illallisella & ohjelmalla klo 16–19.30. Buffetillallinen
koko illan ohjelmineen maksaa jäseniltä 15 € ja ei jäseniltä (avec) 20 €. Maksu suoritetaan paikan päällä.
Ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin, mutta luvassa on ainakin Korkkarinheiton mestaruus 2020.
HUOM! Illalliseen sisältyy alkoholittomat ruokajuomat, muutoin O.P.M.!
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 24.8. tekstiviestillä Tanja Lempiselle p. 040 412 2916 tai
sähköpostitse: tanjapohjankylayhdistys@gmail.com. Ilmoitathan myös mahdollisista erityisruokavalioista.
Klo 19.30 ovet avautuvat muulle yleisölle ja Johanna Debreczeni tanssittaa juhlijoita loppuillan. Klo 19.00
juhlapaikka muuttuu anniskelualueeksi, joten omia juomia ei enää voi nauttia. Tapahtuma-aika klo 01.00
asti, alkoholimyynti päättyy klo 00.00. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput 15 €.
Karaoke-tanssit la 5.9. klo 17–00.00 Gumnäsin lavalla
Syyskuussa järjestämme vielä toiset karaoke-tanssit ja silloin karaoke-emännäksi saapuu Sonja Paikkari.
Tapahtuma-aika klo 17–00.00, alkoholimyynti päättyy klo 23.00. DeliTukku vastaa anniskelusta. Liput 7
€.
Kyläavustaja
Ja vielä muistutus kyläavustajatoiminnastamme. Kyläavustajamme Kurt on ollut todella hyvin
työllistettynä alkukesän. Ja nyt hänet voi jo tilata myös sisätöihin. Kurt huolehtii hygieniasta ja välttää
lähikontakteja asiakkaiden kanssa. Eli olkaa yhteydessä Kurtiin, jos tarvitsette apua esimerkiksi
pihatöissä, mattojen pesussa tai pienissä korjaustöissä. Tuntiveloitus on 10 €/tunti plus mahdollinen kmkorvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten säästäkää kuitit. Kyläavustajan tavoittaa arkisin
klo 8–16, p. 0400 152 993. Kyläavustaja-asioissa auttaa myös työnjohtaja Gretel Johansson, p. 0400
507 594.
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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