POHJAN KIRKONKYLÄN
KYLÄYHDISTYS RY
JÄSENKIRJE 4/2021

Hyvät kyläyhdistyksen jäsenet!
Vuosi alkaa olla jo lopuillaan ja yhdistyksissä
se tarkoittaa katseen siirtämistä tulevaan.
Kyläyhdistyksen hallitus on työstänyt niin
toimintasuunnitelmaa kuin talousarviotakin
vuodelle 2022 ja tehnyt avustushakemuksia
toiminnan mahdollistamiseksi. Te jäsenet
kuitenkin olette ne, jotka lopullisesti
päättävät, mitä toimintasuunnitelmamme
pitää sisällään ja ketkä hallituksessa asioita
vievät eteenpäin. Näin ollen toivotamme
teidät tervetulleiksi syyskokoukseemme:

SYYSKOKOUS KE 24.11. KLO 18
Pohjan kirjasto

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2022 ja puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenten valinnat. Lisäksi
julkistetaan hallituksen nimeämä Vuoden
kyläläinen 2021. Toivomme, että tulette
paikalle vain terveinä.

Lähestyvä joulunaika tuo mukanaan myös
ihania perinteitä. Kyläyhdistys on kylän
muiden toimijoiden kanssa päättänyt
järjestää jälleen perinteiset Pohjan
Joulumarkkinat:

POHJAN JOULUMARKKINAT
LA 4.12. KLO 10-13
Pohjan tori, kirjasto ja ostoskeskus
Kylän yhdistykset, yritykset, seurakunnat ja
muut toimijat sekä kyläläiset järjestävät
yhteisen myyntipäivän. Kokoamme
paraikaa ohjelmaa ja myyjien tietoja, joten
mikäli haluat olla mukana jollain ohjelmalla
tai haluat tulla myymään käsitöitä,
leivonnaisia tms., ilmoittauduhan heti miten
Mariannelle p. 040 580 8755 tai
marianne.l@hotmail.fi.
Ilmoitamme tapahtumasta tarkemmin ja
lopullisesta ohjelmasta kyläyhdistyksen
nettisivuilla ja fb-sivuilla sekä kylän
ilmoitustauluilla.
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POHJAN JOULULAHJAKERÄYS
Kyläyhdistys on jälleen käynnistänyt Pohjan
Joululahjakeräyksen, jonka tarkoituksena on
ilahduttaa pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia
joululahjoin. Keräys järjestetään nyt jo
neljännen kerran ja se on saanut suuren
suosion. Aiempina vuosina kylän tontut ovat
paketoineet valtaisan määrän lahjoja ja
Pohjan kotihoito on vienyt
joulutervehdyksemme vanhusten iloksi.
Tänä vuonna pyydämme teitä suuri
sydämisiä kyläläisiä lahjoittamaan
vanhuksillemme kampaamolahjakortteja
(kotikäynti), joulukukka-asetelmia sekä
joulumakeisrasioita.

Kyläyhdistys tekee lahjakortti- ja kukkaasetelmatilaukset lahjoitusten mukaan ja
toimittaa ne ja makeisrasiat Pohjan
kotihoidolle jaettavaksi vanhuksille joulun
aikana.
Kiitos jo etukäteen teille kaikille!

Mikäli haluat lahjoittaa

Joulumakeisrasian,
pyydämme, että tuot lahjoituksesi
nuorisotila-Uncanille (Pohjan
kirjastorakennus) joko ti 14.12. klo 16-17 tai
pe 17.12. klo 17-18.

Kampaamolahjakortin (Miran
Hiuskulma),
pyydämme, että maksat 9.12. mennessä
kyläyhdistyksen tilille 30 euroa viestillä
"kampaamolahjakortti"

Joulukukka-asetelman (Kukkacenter
Scilla),
pyydämme, että maksat 9.12. mennessä
kyläyhdistyksen tilille 15 euroa viestillä
"joulukukka"
Pohjan kirjonkylän kyläyhdistys ry
FI39 4055 0011 4831 00 (Aktia)

Hyvää loppu vuotta teille
kaikille ja nähdään
syyskokouksessa 24.11.!
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Maksumuistutukset aiheuttavat valtavasti
lisätyötä ja ylimääräisiä postituskuluja
kyläyhdistykselle.

MUISTUTUS
LANKAKAHVILA
Lankakahvila joka kuun ensimmäinen
sunnuntai klo 17–19 Pohjan Uncanilla.
Lankakahvilassa jutellaan, juodaan kahvia
ja tehdään käsitöitä. Ota mukaan oma
käsityösi, voit toki tulla myös ilman
käsityötä. Tervetuloa!

Yhtesytiedot:
puheenjohtaja Marianne Liitelä
p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

Valitettavasti meillä ei edelleenkään ole
kyläavustajaa. Ilmoitamme heti, kun
tilanteeseen tulee muutos.
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