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VUOSIKERTOMUS 2018
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.
1. VAIKUTTAMINEN
Yhdistyksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on vaikuttaa palveluiden säilymiseen alueella ja se
pyrkii osallistumaan kaikkeen alueeseen liittyvän suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Aloite keskusta-alueen kunnostuksesta
Kyläyhdistys teki huhtikuussa 2018 yhteisaloitteen Amper Oy:n ja DeliTukun kanssa keskustaalueen kunnostuksesta. Aloitteessa tarkasteltiin keskustaa niin toimivuuden, turvallisuuden
kuin viihtyvyydenkin näkökulmista. Aloite otettiin kaupungilla hienosti vastaan ja marraskuussa
aloitteen tekijät olivat kaupungin kanssa yhteisen suunnittelupöydän ääressä. Käytyjen
keskustelujen pohjalta kaupunki tekee lopullisen luonnoksen keskusta-alueesta ja varsinaiset
työt on tarkoitus aloittaa keväällä 2019.
Aloite Pässiradan (Pohjankuruntien) kunnostamisesta
Pässiradan kunto on ylläpidon puuttumisen takia viime vuosina oleellisesti heikentynyt. Tie on
suosittu ulkoiluväylä Pohjankurun ja Fiskarsin välillä. Väylän merkitys on korostunut alueen
maastopyöräreittien ansioista. Kyläyhdistys teki kunnostamisesta aloitteen Tekniselle
lautakunnalle vuonna 2017, jossa pyydettiin, että kaupunki kunnostaisi tien yhteistyössä
Fiskars Oyj:n kanssa sekä sopisi yhtiön kanssa tien ylläpidosta vastaisuudessa. Toivomuksena
oli myös, että tie luokiteltaisiin kevyen liikenteen väyläksi. Asian käsittelyä jatkettiin vuoden
2018 puolella, ja Kaupunki ja Fiskars Oyj aloittivat kunnostustyöt.
Aloite rannan siistimisestä
Kyläyhdistys teki kaupungille aloitteen kylän edustan luonnonsuojelualueen rantojen
kasvuston siistimistä. Kyläyhdistyksen näkemyksen mukaan näkymän avaaminen merelle ei
pitäisi olla ristiriidassa luonnonsuojelualueen vaatimusten kanssa. Kaupungilla saatiin lupa
rantojen siistimiseksi.
Aloite rapistuvista VNF:n taloista
Kyläyhdistys teki kaupungille aloitteen ns. VNF-talojen tilasta. Aloite otettiin hyvin vastaan ja
asia otetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnassa käsittelyyn keväällä 2019.
Lähiliikuntapuisto (luistelukaukalo/jalkapallokenttä)
Kyläyhdistys on seurannut asian kulkua ja käynyt keskusteluja kaupungin kanssa pyrkimyksenä
tukea ja edesauttaa prosessin etenemistä. Urheilukentän rakennustyöt paloaseman alapuolelle
aloitettiin loppu vuodesta 2018. Uudelle kentälle tulee uusi jääkiekkokaukalo, jonka luvattiin
olevan käytössä talvella 2018-2019.
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Pohjan terveyskeskus
Kyläyhdistys on seurannut Pohjan terveyskeskuksen tilannetta ja käynyt keskusteluja
kaupungin kanssa terveyskeskuksen palveluista ja niiden säilyttämisestä. Kyläyhdistys on myös
muistuttanut jäsenistöään, että on tärkeää käyttää palveluita, jotta niiden säilyttämiselle
voidaan osoittaa tarve.
Siirtolapuutarha
Syksyllä 2017 kyläyhdstysen jäsen ehdotti kyläyhdistykselle, että kylälle tulisi perustaa
siirtolapuutarha. Syyskokouksessa 2017 kerättiin nimilista siirtolapuutarhasta kiinnostuneista
henkilöistä ja alkuvuonna 2018 hallitus ehdotti, että asiasta kiinnostuneet kokoavat
työryhmän, joka yhdistyksen nimissä lähtee viemään hanketta eteenpäin. Kyläyhdistys oli jo
ollut yhteydessä kaupungin edustajiin, jotka ovat suhtautuneet positiivisesti projektiin.
Siirtolapuutarhahankkeen eteenpäin viemiseen ja työryhmän perustamiseeen ei kuitenkaan
löytynyt kiinnostuneita jäseniä.
Pohjan alueen yleiskartta ja infopiste
Kyläyhdisty aloitti keväällä 2018 kaupungin matkailutoimiston kanssa keskustelut kirkonkylästä
puuttuvasta asukkaita ja matkailijoita palvelevasta Pohjan alueen yleiskartasta. Keskusteluja
toteutuksesta jatketaan vuoden 2019 puolella ja osittain liittyen koko keskusta-alueen
kunnostusprojektiin ja sitä myöten kunnostettavaan infopisteeseen.
Pohjan toripäivä
Kaupungilta tuli kyläyhdistykselle kysely Pohjan toripäivistä, sillä heillä oli virheellisesti
tiedoissaan, että toripäivät olisivat olleet tiistai ja lauantai. Kyläyhdistys keskusteli
kalakauppias-Lignellin kanssa ja sopi, että jatkossa kaikkialle ilmoitetaan Pohjan toripäiväksi
perjantai klo 13-17.

2. NUORISOTOIMINTA
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kuuluu vaikuttaminen nuorison mielekkäiden vapaaajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja parantamiseen.
Nuorisotila Uncan
Kaupungin toimesta Pohjan nuorisotila Uncan/Akvaario on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Kevätkaudella 2018 kyläyhdistys jatkoi edellisvuonna aloitettua yhteistyötä Plattform ry:n
kanssa ja Kulttuuriklubi-toiminnan myötä nuorisotila saatiin pidettyä auki myös perjantaisin.
Kulttuuriklubi-toiminta ei jatkunut enää syyskaudella, joten perjantain aukioloja ei voitu enää
jatkaa.
Pippuridino -esitykset koulujen ja päiväkotien lapsille
Kyläyhdistys tilasi Teatteri Hevosenkengältä Pippuridino-näytelmän. Esityksiä oli kaksi, toinen
suomeksi ja toinen ruotsiksi ja ne järjestettiin kirkonkylän ruotsinkielisen koulun juhlasalissa
torstaina 25.1.2018. Esityksiä tulivat katsomaan lapset kirkonkylän kouluista ja päiväkodista,
Fiskarsin koulusta ja päiväkodista, Klinkbackan koulusta ja Billnäsin koulusta ja päiväkodista.
Esityksillä tavoitettiin noin 350 lasta. Kyläyhdistys vastasi myös bussikuljetuksista.
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3. KYLÄAVUSTAJATOIMINTA
Kyläyhdistys on mukana Suomen Kylät ry:n (ent. Suomen Kylätoiminta ry) Kyläapu hankkeessa. Yhdistyksen neljäs kyläavustaja oli palkattuna ajalle 22.11.2017 – 21.11.2018 ja
viidennen työsopimus kirjoitettiin ajalle 21.12.2018 – 20.12.2019.
Kyläavustajan työstä laskutetaan asiakkailta 10 €/tunti. Kyläyhdistys osti kyläavustajan
käyttöön ruohonleikkurin. Ruohonleikkurin käytöstä asiakkailta veloitetaan 5 €/tunti.
Kyläavustajalla oli vuonna 2018 yhteensä noin 230 tehtyä tuntia kyläyhdistyksen jäsenille.
Muita kyläavustajan työtehtäviä on ns. kyläyhdistyksen tehtävät kuten Gumnäsin juhlapaikan
ja vierasvenelaiturin ympäristön siistinä pitäminen. Kyläavustajatoiminnassa työnjohtajana
toimi Gretel Johansson ja taloudesta ja työnantajavelvoitteista vastasi Marianne Liitelä.

4. GUMNÄSIN JUHLAPAIKKA
Kyläyhdistys vuokrasi Gumnäsin juhlapaikan kaupungilta ajalle 1.1.-31.12.2018. Vuokra oli
sovittu maksettavaksi talkoilla tehtävillä kunnostustöillä ja kaupungilla saatavilla materiaaleilla.
Kyläyhdistys rakensi kioskirakennuksen eteen uuden leveämmän terassin sekä tanssilavalle
anniskelualueen rajaavat kaiteet. Rakennustöistä vastasi Martti Leskelä.
Kyläyhdistys teki kaupungin kanssa syksyllä 2018 jatkovuokrasopimuksen kolmeksi vuodeksi
ajalle 1.1.2019-31.12.2021. Vuokra sovittiin suoritettavaksi jälleen talkootyönä siten, että
kyläyhdistys kunnostaa tanssilavaa ja kioskirakennusta sovitun korjaussuunnitelman mukaisesti
kaupungin maksamilla materiaaleilla (noin 3000 €/vuosi).
Hallitus järjesti Gumnäsissa 14.10.2018 syystalkoot siivoten ja siirtäen tavarat talvisäilytykseen.
Talkoisiin osallistui kaksi henkilöä.
Kyläyhdistys vuokraa Gumnäsin juhlapaikkaa ulkopuolisille. Vuonna 2018 juhlapaikalla
järjestettiin kyläyhdistyksen omien tapahtumien lisäksi kirkonkylän koulun kevätjuhla,
seurakunnan jumalanpalvelus, Plattform ry:n kesäkerho ja yksi yksityinen juhla.

5. JÄSENTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Yhdistyksessä toimii erillinen Juhlatoimikunta, jonka jäseninä oli vuonna 2018 Merja Hellbom,
Tanja Lempinen, Martti Leskelä, Satu Lindqvist, Anna Luhtasela ja Seppo Sundman.
Juhlatoimikunta järjesti:
Gumnäsin juhlapaikan Avoimet Ovet 20.5.2018
Kyläyhdistys järjesti juhlapaikalla Avoimet Ovet -tilaisuuden 20.5. klo 14-16 tarjoten musiikkia,
kahvia ja pullaa. Tilaisuudessa oli noin 20 ihmistä, joista kaksi oli liittynyt uusina
kyläyhdistykseen.
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Pohjan Päivä 9.6.2018: After Party CountryRock @Gumnäs
Pohjan Päivän päättäneessä After Partyssa Country Rock @Gumnäs esiintyivät Arizona Train ja
Hairyfoot. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 10 €, ja lippuja myytiin 77 kappaletta.
Juhannustanssit 22.6.2018 Gumnäsin juhlapaikalla klo 20-01.
Juhannustansseissa esiintyjänä oli Lea Laven Vanha Liitto -orkestereineen. Lisäksi alkuillasta
esiintymässä oli trubaduuri Sebastian Bäcksbacka. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat
10 €, ja lippuja myytiin 287 kappaletta. Kyläyhdistys järjesti myös meno-paluu-bussiyhteyden
Pohja-Karjaa-Pohja, matkustajia oli yhteensä 14, liput 5 € suuntaansa.
Lavatanssit 7.7.2018 Gumnäsin juhlapaikalla klo 19–01.
Musiikista vastasi Beatfellows. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 10 €, ja lippuja
myytiin 78 kappaletta.
Elojuhlat: Blues @Gumnäs 18.8.2018 Gumnäsin juhlapaikalla
Juhla alkoi kyläyhdistyksen jäsenille tarkoitetulla illallisella klo 17-20. Illallisen hinta 10 € sisälsi
koko illan ohjelman. Ohjelmassa oli Saappaanheiton mestaruus 2018. Illalliseen osallistui 28
jäsentä. Kello 20 alkaen tapahtuma oli kaikille avoin. Illan ohjelmasta vastasi Sakari Hukka
tietovisoineen ja musiikkitarjonnasta HardRoad. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 10 €,
ja lippuja myytiin 42 kappaletta.

Kyläyhdistyksen 6-vuotissyntymäpäiväjuhla 24.11. 2018 ravintola Glödenissä
Kyläyhdistys juhli 6-vuotissyntymäpäiväänsä Pohjan Joulumarkkinapäivän päätteeksi
lauantaina 24.11. klo 19 alkaen. Tilaisuuteen kutsuttiin kyläyhdistyksen jäsenet aveceineen
nauttimaan herkullisesta ruoasta ja yhdessäolosta sekä musiikillisesta ja viihteellisestä
ohjelmasta á la Sakari Hukka. Osallistujat maksoivat illallisesta 10 €, kyläyhdistys vastasi
ohjelmatarjonnasta. Iltajuhlaan osallistunut 21 henkilöä.
Lisäksi kyläyhdistys järjesti jäsenistölle:
Historialliset retket 3.9.2018: ”Pohjan kirkko ja hautausmaa”
Kyläyhdistys järjesti Historiallisen retken 3.9.2018, jossa tutustuttiin Pohjan kirkkoon ja
hautausmaahan. Kirkossa oppaana toimi Pohjan ruotsalaisen seurakunnan entinen kirkkoherra
Johan Westerlund ja hautausmaalla Sune Törnqivst kertoi hautausmaan vaiheista ja historiasta.
Retkelle osallistui 40 henkilöä.

6. YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA TOIMIJOIDEN KANSSA
Jäsenyydet
Yhdistys on jäsenenä Stämbackens garantiföreningen rf:ssä sekä Uudenmaan kylät ry:ssä, joka
on Uudenmaan kyläyhdistysten katto-organisaatio.
Gumnäsin rivitalopalo
Tammikuussa 2018 kylää kosketti Gumnäsintiellä tapahtunut rivitalopalo, jossa yhdeksän
perhettä menetti kotinsa. Kyläyhdistys koordinoi MLL Karjaan kanssa ensin akuuttiavun keräystä ja
sitten perhekohtaisesti kunkin tarpeiden mukaan tavarakeräystä. DeliTukku ja Postilla toimivat avun
keräyspisteinä auttoivat tavaran jakamisessa eteenpäin.
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Kyläyhdistys avasi erillisen pankkitilin, jonne tulipalossa kotinsa menettäneiden asukkaiden
ystävät ja naapurit sekä kyläläiset voivat halutessaan maksaa ns. naapuriapua. Naapuriapukeräys perustuu auttajien oma-aloitteisuuteen ja keräystä ei markkinoida, näin ollen
keräykseen ei vaadita lupia. Naapuriapu-tilille tulleet avustukset maksettiin kokonaisuudessaan
kotitalouksille huhtikuussa, kyläyhdistys vastasi tilinhoitokuluista.
Kyläyhdistys, DeliTukku, Kukkacenter Scilla, Raaseporin suomalainen seurakunta ja Karis-Pojo svenska
församling tarjosivat kiitoksena vapaaehtoistyöstä koko kylälle munkkikahvit 31.1.2018 DeliTukussa.

Pohjan Päivä 9.6.2018
Kyläyhdistys toimii taustaorganisaationa ja talouden koordinoijana koko kylän yhteisessä Pohjan
Päivä -tapahtumassa. Kyläyhdistys myös osallistui Pohjan Päivä -tapahtumaan esittelemällä
toimintaansa nuorisotila Uncanilla.
Kyläyhdistysten yhteistapaaminen 4.10.2018
Kyläyhdistys järjesti yhteistapaamiseen, jossa olivat edustettuina Antskogin kyläseura, Fiskarsin
kyläseura, Uudenmaan Kylät ry ja Pomoväst. Lisäksi paikalla oli esittäytymässä Suomen Kylät
ry:n Me miehet -hanke. Tapaamisessa keskusteltiin mm. kyläsuunnitelman teosta, hankkeista
ja hankerahoituksesta, kyläyhdistysten haasteista ja yhteistyön mahdollisuuksista. Tapaamista
pidettiin erittäin onnistuneena ja vastaavia tullaan järjestämään jatkossakin.
Ravintolapäivät 22.-23.10.2018
JHL:n ruokahuollon henkilökunnan lakon takia kouluissa ei tarjottu lounasta 22.-.23.10. Kyläyhdistys,
DeliTukku ja Pohjankurun koti ja kouluyhdistys järjestivät yhteisvoimin keräyksen ja toteuttivat Pohjan
kirkonkylän molempien koulujen oppilaille ja opettajille, yhteensä noin 140 henkilölle, Ravintolapäivät
22.-23. Päivien aikana oppilaat ja opettajat pääsivät syömään lämpimän aterian ravintola DeliTukussa.
Samalla oppilaat saivat oppimiskokemuksen ravintolakäynnistä ja -käyttäytymisestä. Tapahtuman
rahoittivat yksityiset lahjoittajat sekä Kaivuutyö Mikko Peltola, Pohjan Apteekki, Puupörssi,
Kukkakauppa Scilla, Mekonomen Pohja, Sirkus Finlandia, Pohjan S-market ja Autospa.

Pohjan joulumarkkinat 24.11.2018
Kyläyhdistys vastasi koko kylän yhteisten joulumarkkinoiden koordinoinnista huolehtien
ilmoittautumisten vastaanotosta, osallistumismaksujen laskutuksesta, lehti-ilmoituksista ja
muusta markkinoinnista. Kyläyhdistys myös osallistui joulumarkkinoihin infopisteellä DeliTukun
käytävällä.
Pohjan Joululahjakeräys 2018
Kyläyhdistys järjesti joulukuussa 2018 joululahjakeräyksen, jonka tarkoituksena oli ilahduttaa
pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia. Kyläläiset lahjoittivat muun muassa villasukkia, lapasia,
shaaleja, palapelejä ja makeisia, kyläyhdistys paketoi lahjat ja Pohjan kotihoito toimitti lahjat
asiakkailleen. Pakettien sisällöt merkittiin lapuille, jotta kotihoitajat osasivat toimittaa sopivan
lahjan kullekin saajalle. Keräyksellä saatiin jaettua joulumieltä yli kolmekymmenelle
yksinäiselle vanhukselle. Pohjan kotihoito ja Rasseporin kaupungin vanhuspalvelut olivat
kiitollisia keräyksestä.

6 (7)

Koko kylän joulukahvit su 23.12.2018
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys, DeliTukku, Kukkacenter Scilla, Raaseporin suomenkielinen
seurakunta ja Karjaa-Pohjan ruotsinkielinen seurakunta tarjosivat kyläläisille joulutortut ja kahvit DeliTukussa 23.12.2018 klo 10-18.

7. TIEDOTTAMINEN
Kyläyhdistys tiedotti toiminnastaan www-sivuilla ja facebookissa sekä jäsenistölle
sähköpostitse ja jäsenkirjeitse. Kyläyhdistykselle perustettiin Instagram-tili. Kyläyhdistyksestä
ja sen toiminnasta tiedotettiin medialle ja tapahtumista ilmoitettiin ilmoituksin ja julistein,
lehdissä sekä tapahtumakalentereissa.
Vuonna 2018 julkaistut jäsenkirjeet, -tiedotteet ja lehdistötiedotteet:
•
•
•
•
•

Jäsenkirje 1/2018 (13.3.2018)
Jäsenkirje 2/2018 (29.5.2018)
Tiedote jäsenistölle: Kesäkauden päättäjäiset ja Historialliset retket (1.8.2018)
Jäsenkirje 3/2018 ja syyskokouskutsu (22.10.2018)
Jäsenkirje 4/2018 (17.12.2018)

•

Lehdistötiedote 16.1.2018: Teatteri Hevosenkengältä Pippuridino-näytelmä kouluille ja
päiväkodeille
Lehdistötiedote 15.5.2018: Gumnäsin juhlapaikka herää eloon
Lehdistötiedote 11.6.2018: Legendaarinen Lea Laven juhannuksena Gumnäsin
tanssilavalle
Lehdistötiedote 1.7.2018: Lavatanssit Gumnäsin juhlapaikalla
Lehdistötiedote 20.10.2018: Ravintolapäivät kouluille Delitukussa 22.-23.10.2018
Lehdistötiedote 7.11.2018: syyskokouksen henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja
vuoden kyläläinen 2018
Lehdistötiedote 20.11.2018: Pohjan joulumarkkinat 24.11. ja Pohjan Joululahjakeräys

•
•
•
•
•
•

2018

•

Lehdistötiedote 28.12.2018: Joululahjakeräys: Kyläläiset jakoivat joulumieltä Pohjan
vanhuksille

8. VARAINHANKINTA
Toimintasuunnitelman mukaisesti avustuksia haettiin säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
Kaiken kaikkiaan avustuksia saatiin 7 100 € vuonna 2018:
• Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä 2 000 € (siirto vuodesta 2017)
• Sophie von Julinin säätiöltä 2 000 €
• Raaseporin kaupungilta: kulttuuriavustus 600 €
• Svenska Kulturfondenilta 2 500 €
Vuoden lopussa saatu avustus Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä (2 000 €) siirrettiin vuoden
2019 avustuksiin.
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9. TALOUS
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 313,45 €.
10. JÄSENHANKINTA JA -REKISTERI
Uusia jäseniä hankittiin keskeisiin paikkoihin jaetuilla ilmoituksilla, ja yhdistys osallistui ja näkyi
sekä omissa että kylän yhteisissä tapahtumissa.
Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli yhteensä 213, joista tukijäseniä oli 2 ja yritys-/yhdistysjäseniä
oli 6.
Jäsenmaksujen kerääminen hoidettiin postitse lähetettävällä laskulla/tilisiirrolla. Yhdistys
ylläpitää jäsenrekisteriä. Kyläyhdistys laati jäsenrekisteriin liittyen Tietosuoja-asetuksen
edellyttämän selosteen käsittelytoimista ja tiedotti siitä jäsenistölle jäsenkirjeessä ja www-sivuilla.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2018: 29.1., 19.3., 11.4., 14.5., 18.6., 17.7. (spostikokous), 27.8., 8.10., 21.10. (s-postikokous), 7.11. ja 17.12.
Vuosikokoukset
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.4.2018 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Ennen varsinaista kokousta kehittämispäällikkö Fredrika Åkerö ja joukkoliikenteestä vastaava
tutkimussuunnittelija Samuel Nissfolk kaupungin suunnitelmia paikallisliikenteen hoitamiseksi
tulevaisuudessa. Lisäksi Susanna Kankare informoi Kimppakyytipysäkki -hankkeesta.
Kyläyhdistyksen syyskokous pidettiin 7.11.2018 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua katsottiin 1950-luvulla tehty filmin Pohjasta sekä
keskusteltiin Pohjan terveyskeskuksen tilanteesta. Lisäksi julkistettiin hallituksen nimeämä
Vuoden kyläläinen 2018: Joni Grundström, jolle luovutettiin kunniakirja, kyläyhdistyksen viiri ja
kukat.

12. HALLITUKSEN KOKOONPANO 2018
Hallitukseen kuului puheenjohtajana Marianne Liitelä ja varsinaisina jäseninä (suluissa
varajäsen) Martin Glader, varapuheenjohtaja (Tanja Lempinen), Gretel Johansson (Satu
Lindqvist), Hannu Larinen, rahastonhoitaja (Gunilla Starck), Martti Leskelä (Yvonne Varis), Anna
Luhtasela (Reija Mettovaara, sihteeri) ja Seppo Sundman (Merja Hellbom).

