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POHJAN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistys on pyrkinyt edistämään kylän asukkaiden yhteistyötä,
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen
valvojana. Lisäksi yhdistys on pyrkinyt edistämään palveluiden säilymistä alueella, kylän vakinaisen ja
vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys on kuunnellut
jäsenten ja kyläläisten toivomuksia sosiaalisessa mediassa ja yhdistyksen kokouksissa sekä muissa
järjestettävissä tilaisuuksissa.
Toimintasuunnitelman päälinjaukset ovat
1. VAIKUTTAMINEN
Yhdistyksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on vaikuttaa palveluiden säilymiseen alueella ja se
pyrkii osallistumaan kaikkeen alueeseen liittyvän suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi
pyritään parantamaan alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Yhdistys kehittää rooliaan kylän
edunvalvojana ja neuvottelijana mm. kaupungin suuntaan.
2. NUORISOTOIMINTA
Yhdistys haluaa vaikuttaa nuorison mielekkäiden vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja
parantamiseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä nuorison, heidän perheiden, koti- ja
kouluyhdistyksen ja muiden nuorten kanssa toimivien yhdistysten sekä kaupungin
nuorisotoiminnasta
vastaavien
kanssa.
Koska
Pohjan
kirkonkylässä
nuorille
harrastusmahdollisuudet ovat olemattomat, kyläyhdistys tulee panostamaan mahdollisimman
paljon nuorisotoimintaan vuonna 2020.
3. KYLÄAVUSTAJATOIMINTA
Kyläyhdistyksessä on ollut palkattuna kyläavustaja aina vuodesta 2012 lähtien. Kyläavustaja
auttaa ensi sijassa yhdistyksen iäkkäämpiä jäseniä arjen askareissa, pihatöissä jne. Yhdistys pyrkii
jatkamaan kyläavustajatoimintaa Suomen Kylät ry:n Kyläapu -hankkeen kautta. Edellisen
kyläavustajan työsuhde oli ajalle 21.12.2018 – 20.12.2019. Uusi kyläavustaja palkataan heti
sopivan henkilön löydyttyä ja valtion jatkaessa pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemista
myöntämällä palkkaukseen palkkatukea.
4. GUMNÄSIN JUHLAPAIKKA
Yhdistys on vuokrannut Gumnäsin juhlapaikan kaupungilta 1.1.2018 alkaen. Tämän hetkinen
vuokrasopimus on ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021. Vuokrasopimus sisältää rakennusten (tanssilava
ja kioskirakennus) lisäksi rakennusten ympärillä olevan alueen kunnossapidon (siisteys,
ruohonleikkaus). Kaupungin kanssa on sovittu, että vuokran maksun sijaan yhdistys kunnostaa
kioskirakennuksen talkoilla ja kaupungin materiaaleilla arvoltaan noin 3 000 € / vuosi.
Yhdistys vastaa juhlapaikan varauksista muille kylän yhdistyksille ja toimijoille ja vuokrauksesta
ulkopuolisille. Yhdistys pyrkii tuomaan Gumnäsin juhlapaikalle lisää elämää omien tapahtumien
myötä, mutta myös tekemällä yhteistyötä muiden kylän toimijoiden kanssa.
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5. JÄSENTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Yhdistys järjestää tilaisuuksia yksin tai yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa (kyläjuhlia,
kulttuuritapahtumia yms.) ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin (esim. Pohjan Päivä, Pohjan
joulumarkkinat).
Yhdistys pyrkii järjestämään varttuneemmalle jäsenistölle vähintään yhden kulttuuriohjelman
(teatterimatka, konsertti tms.). Yhdistys tulee järjestämään perinteisen “Historiallisen retken”
jäsenistön tutustuttamiseksi kylän historiaan.
Yhdistyksessä toimiva juhlatoimikunta ideoi ja toteuttaa erilaisia juhlia, tapahtumia ja toimintaa
ensi sijassa kylän aikuisille, nuorisojaostolla on vetovastuu lasten- ja nuorten tapahtumista ja
toiminnasta.
Vuodelle 2020 suunnitellut juhlat ja tapahtumat ovat
− Vappurieha (30.4.): Vappurieha lapsiperheille kirkonkylän keskustassa yhteistyössä muiden
kylän toimijoiden kanssa.
− Vappukaraoke (30.4.): karaoke-tanssit Gumnäsin juhlapaikalla.
− Pohjan Päivä (13.6.): kyläyhdistys osallistuu omalla toiminnallaan koko kylän yhteiseen
tapahtumaan. Lisäksi Gumnäsin juhlapaikalla järjestetään illalla juhlat.
− Juhannustanssit (19.6.): kaikille avoimet lavatanssit Gumnäsissa. Alkuillasta lasten
juhannustapahtuma.
− Teemallisia disco-iltoja x 2 (kesä-heinäkuussa): 90-luvun disco ja RetroDisco Gumnäsin
lavalla.
− Perinteiset lavatanssit (heinäkuussa): perinteiset lavatanssit Gumnäsin lavalla,
mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä lavatanssikurssi.
− Elojuhlat (elokuussa): alkuilta illallisineen on jäsenille tarkoitettu ja jonka jälkeen on kaikille
avoimet tanssit Gumnäsissa.
− Back to School (elokuussa): Kesäloman päättymistapahtuma lapsille ja nuorille. Toteutetaan
yhteistyössä Fiskars kyläseuran ja Antskogin kyläseuran kanssa.
− Pohjan joulumarkkinoiden yhteydessä (21.11.) juhlistetaan yhdistyksen vuosipäivää.
Vuoden aikana pyritään järjestämään muitakin tapahtumia, mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Kyläyhdistys on tiivistänyt yhteistyötä
Fiskars kyläseuran ja Antskogin kyläseuran kanssa. Yhdistykset järjestävät yhdessä tapahtumia
kussakin kylässä, kulloisenkin isäntäkylän vetovastuulla: helmikuussa talviriehan Antskogissa,
kesäkuun alussa Back to Loma -tapahtuman Fiskarsissa ja elokuussa Back to School -tapahtuman
Pohjassa.
Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia, mutta kyläyhdistyksen jäsenille ilmaisia tai
sisäänpääsymaksut ovat edullisempia. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa
tapahtumia, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua riippumatta esim. sosiaalisista taustoista.
6. YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
Yhdistys on jäsenenä Uudenmaan kylät ry:ssä, joka on Uudenmaan kyläyhdistysten kattoorganisaatio.
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Yhdistys kartoittaa paikallisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tekee yhteistyötä alueen muiden
yhdistysten ja yritysten kanssa ja osallistuu yhteisiin projekteihin kuten Pohjan Päivään ja
Joulumarkkinoihin.
Yhdistys jatkaa yhteistyön tekemistä muiden lähiseudun kyläyhdistysten kanssa (Fiskars, Billnäs,
Åminnefors, Antskog, Kuovila jne.) sekä järjestää ja osallistuu yhteisiin kylätapaamisiin.
7. TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenille jaettavilla jäsenkirjeillä (2-4 kertaa vuodessa) sekä
www ja Facebook -sivuilla. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedotetaan medialle. Tapahtumista
ilmoitetaan ilmoituksin ja julistein, lehdissä sekä tapahtumakalentereissa.
8. VARAINHANKINTA
Yhdistys hakee avustuksia säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
9. JÄSENHANKINTA JA -REKISTERI
Uusia jäseniä hankintaan tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joihin yhdistys osallistuu sekä yhdistyksen
internet ja Facebook -sivuilla.
Jäsenmaksujen kerääminen hoidetaan postitse lähetettävällä laskulla/tilisiirrolla.
Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.
10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan (noin kerran kuussa).
Kevätkokous
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan toukokuun loppuun mennessä ja
käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
Syyskokous
Kyläyhdistyksen syyskokous pidetään sääntöjen mukaan joulukuun loppuun mennessä ja
käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
11. HALLITUKSEN KOKOONPANO
Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaisesti syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen valitaan aina kahdeksi
vuodeksi kerrallaan ja puolet hallituksen jäsenistä on vuorollaan erovuorossa.

