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Jäsenkirje 4/2020
Hyvät jäsenet!
Edellisestä jäsenkirjeestä on jo vierähtänyt tovi. Kesän tapahtumien jälkeen kyläyhdistyksen
toiminta on tapahtumien osalta vähentynyt, Gumnäsin juhlapaikka on hiljentynyt ja sitä laitetaan
talviteloille. Vielä hetken juhlapaikalla kuitenkin tapahtuu, sillä Axxell-oppilaitoksesta tilattu
vessarakennus valmistuu. Tällä hetkellä ovat perustustyöt käynnissä ja rakennusta viimeistellään
oppilaitoksen tiloissa sen siirtoa varten.
Nuorisojaosto on kylän vapaaehtoisten vanhempien kanssa jatkanut toimintaa nuorisotilalla. Ja,
kuten mediasta olette kenties seuranneet, olemme ponnistelleet nuorisomme puolesta
katutaideseinän säilyttämisen eteen. Tämän jäsenkirjeen ilmestymisen aikaan olemme toivottavasti
jo saaneet myönteisen päätöksen taideseinän palauttamisesta kirkonkylälle.
Nykyisen hallituksen toimintakausi alkaa myös olemaan lopuillaan ja syyskokouksessa valitaan
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja nyt
poikkeusaikana olemme kokoustaneet etäyhteyksillä. Kullakin hallituksen jäsenellä on tehtäviä
omien kiinnostustensa ja mahdollisuuksiensa mukaan – työmme on vapaaehtoista ja teemme sitä
yhdessä. Olisitko Sinä kiinnostunut hallitustyöskentelystä? Jos kyllä, mahtavaa! Ja olehan pikaisesti
yhteydessä allekirjoittaneeseen, sillä syyskokous lähestyy.
Syyskokous ti 24.11. klo 18 Pohjan kirjastolla
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2021 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Lisäksi julkistetaan hallituksen
nimeämä Vuoden kyläläinen 2020. Poikkeusoloista johtuen emme järjestä kahvitarjoilua ja
toivomme, että paikalle ei tulla flunssaisena ja muutoinkin että osallistujat huolehtisivat itse esim.
kasvomaskien käytöstä.
Kyläapu
Kyläavustajamme Kurt on kyläyhdistyksen jäsenten apuna vielä joulukuun puoliväliin asti. Haemme
paraikaa Kurtille jatkajaa ja palkkaamme uuden kyläavustajan heti sopivan löydyttyä. Olkaa
yhteydessä Kurtiin, jos tarvitsette apua esimerkiksi haravoinnissa 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. Kurtin tavoittaa arkisin klo 8–16, p. 0400
152 993.
TÖITÄ TARJOLLA!
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys etsii uutta kyläavustajaa.
Kyläavustajaksi palkataan pitkäaikaistyötön, joka on oikeutettu
täyteen palkkatukeen. Työsuhde on 12 kk. Kyläavustaja auttaa
kyläyhdistyksen jäseniä arjen askareissa pienistä korjaustöistä
pihatöihin. Oma auto on välttämätön, molempien kotimaisten
osaaminen on eduksi, heikommallakin toisella pärjää. Lisätietoja:
Marianne Liitelä, p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi.

7.7.2020

Pohjan Joululahjakeräys 2020
Kyläyhdistys on jälleen käynnistänyt Pohjan Joululahjakeräyksen, jonka tarkoituksena on ilahduttaa
pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia pienillä paketeilla. Keräys on järjestetty jo kahtena edellisenä
vuotena ja se on saanut valtaisan suosion. Viime jouluna Pohjan kotihoidolle toimitettiin paketteja
vanhuksille jaettavaksi reippaasti yli pari sataa. Lahjakääreisiin oli kätketty villasukkia, lapasia,
konvehtirasioita, kahvipaketteja, huiveja, tossuja, liinoja, koriste-esineitä ja led-kynttilöitä, kirjoja,
pelejä, lahjakortteja, keksejä, makeisia, pyyhkeitä, lakanoita, tyynyjä, peittoja…
Kuten aiempina vuosina myös tänä vuonna lahjojen tulee olla uusia ja käyttämättömiä. Myös
esimerkiksi joulutervehdykset ja lasten tekemät joulukortit ilahduttaisivat varmasti pakettien saajia.
Paketoimattomia lahjoja vastaanotetaan DeliTukussa 21.11.–16.12. ja kyläyhdistys toivottaa kaikki
kylän tontut paketointitalkoisiin Pohjan nuorisotilalle to 17.12. ja pe 18.12. klo 17–19. Pohjan
kotihoito jakaa paketit joulun aikana asiakkailleen.
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