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VUOSIKERTOMUS 2019
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.
Kaupungin nuorisotoiminta ja palvelut nuorille
Kyläyhdistys huomioi, että kylän nuoriso oireilee tekemisen puutteessa ja samalla kaupunki ei
tarjoa juurikaan mitään Pohjan alueen nuorille, esim. nuorisotila on satunnaisesti auki ja
liikuntatoimen kerhoja ei järjestetä Pohjassa. Kyläyhdistys lähestyi 29.8. kaupunginjohtajaa
kirjeellä, jossa kerrottiin Pohjan alueen tilanteesta ja mitä muutoksia ja toimenpiteitä
kyläyhdistyksen mielestä tulisi tehdä. Samojen teemojen käsittelyä jatkettiin Kyläfoorumissa 11.9.
Kyläyhdistyksen nuorisojaoston loppuvuodesta kaupungin kanssa käymien keskustelujen mukaan
kaupungin on tarkoitus seuraavana vuonna katsoa tarkemmin, että kerhot ja kurssit jakautuvat
tasaisemmin eri kaupunginosiin.
Kaupungin nuorisotoimi järjesti Påminne-bussin talvella 2019-2020. Kyläyhdistys piti maksuttoman
palvelun tarjoamista osalle kaupungin nuorista, rajaten esim. Pohjan kirkonkylän pois, huonona
linjauksena. Kyläyhdistys oli yhteydessä kaupungin nuorisotoimeen ja tiedusteli syytä
reittivalintaan ja olisiko sitä mahdollista muuttaa siten, että se tavoittaisi laajemmalti kaupungin
nuoret. Kaupungilta ei ole saatu asiaan vastausta.
Kylän turvallisuus ja viihtyvyys
Kylän turvallisuus- ja viihtyvyysteemaa käsiteltiin myös syyskuun Kyläfoorumissa, sillä kesän ja
syksyn aikana kylällä tehtiin paljon ilkivaltaa. Lisäksi syksyn aikana lisääntyi päihteiden käyttäjien
aiheuttamat rikokset ja väkivaltatilanteet, joissa lapsetkin joutuivat vaaraan. Kyläyhdistys teki
kaupungille kantelun Ratatupa ry:n toiminnasta asuntojen välitykseen liittyen. Kyläyhdistys ei
kritisoinut Ratatupa ry:n päihdetyötä, mutta haasteellisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ei
tulisi kyläyhdistyksen mukaan keskittää paikkaan, jossa ei ole minkäänlaista virikkeellistä toimintaa,
ohjattua päivätoimintaa päihteiden käyttäjille tai sujuvaa julkista liikennettä sinne, missä ko.
palveluita olisi. Kaupunki vastasi kanteluun siten, että kaupungilla ei ole asiassa vastuuta. Syyskuun
Kyläfoorumissa kaupunki myös ilmoitti, että kylien turvallisuus ei kuulu kaupungille vaan poliisille.
Syyskauden aikana kyläyhdistys kävi keskusteluita mm. kaupungin mielenterveys- ja päihdehuollon
ja Raaseporin suomalaisen seurakunnan kanssa, lisäksi kyläyhdistys kävi tutustumassa Ratatupa
ry:n toimintaan. Kyläyhdistys katsoo, että yhtä lailla kuin kylällä tulee olla virikkeellistä toimintaa
nuorille ja vanhuksille, niitä tulee olla myös päihteiden käyttäjille ja heille täytyy järjestää läheltä ja
mahdollisimman matalalla kynnyksellä saataville apua. Kyläyhdistys jatkaa keskusteluja ja pyrkii
kokoamaan yhteen päihdetyön piirissä työskenteleviä tahoja, jotta yhdessä voitaisiin ratkaista
tämän hetkistä tyhjiötä päihdepalveluiden saralla.
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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. Marraskuussa 2018 aloitteen tekijät olivat kaupungin kanssa
yhteisen suunnittelupöydän ääressä. Käytyjen keskustelujen pohjalta kaupunki teki luonnoksen,
joka valmistui keväällä 2019, ja työryhmäläisiltä pyydettiin vielä kommentit luonnokseen.
Aloite Gumnäsin ulkoilureitistä
Kyläläinen Jari Sopen-Luoma teki kyläyhdistykselle aloitteen merkitystä ulkoilureitistä
tulentekopaikkoineen Gumnäsiin. Kyläyhdistys piti aloitetta hyvänä ja teki siitä kaupungille
esityksen kustannusarvioineen. Kyläyhdistys ilmoitti ottavansa kustannukset vastattavakseen.
Kaupunki hyväksyi esityksen ja Sopen-Luoma otti projektista vastuun. Reitin on tarkoitus valmistua
keväällä 2020.
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. Jääkiekkokaukalon oli tarkoitus olla käytössä talvella 2018-2019,
mutta se oli jäänyt odottamaan toimenpidelupaa ja siksi sitä ei saatukaan käyttöön. Kaukalo
rakennettiin syksyllä 2019. Nurmikentän valmistumista odotetaan kesään 2020.
Pohjan terveyskeskus
Kyläyhdistys on edelleen seurannut Pohjan terveyskeskuksen tilannetta ja käynyt keskusteluja
kaupungin kanssa terveyskeskuksen palveluista ja niiden säilyttämisestä. Kyläyhdistys on välittänyt
kaupungille tiedon, että jäsenistöllä on kokemuksia siitä, että ajanvarauksesta potilaat ohjattaisiin
ensi sijassa joko Karjaalle tai Tammisaareen, edes tarjoamatta palvelua Pohjassa. Samalla
kyläyhdistys on muistuttanut asukkaita vaatimaan aikoja Pohjan terveyskeskuksesta, sillä on
tärkeää käyttää palveluita, jotta niiden säilyttämiselle voidaan osoittaa tarve.
Pohjan alueen yleiskartta ja infopiste
Kyläyhdisty jatkoi vuonna 2018 aloitettuja keskusteluja kaupungin matkailutoimiston kanssa
liittyen kironkylän infopisteen puuttumiseen, Pohjan kirkonkylän yleiskarttaan ja opasteisiin.
Kyläyhdistys perusti ostoskeskuksen käytävälle infopisteen, jossa on lukollinen ilmoitustaulukaappi
sekä esitetelineitä. Infopiste on tarkoitettu kaikille kylän toimijoille kylän yleiseen tiedottamiseen.
Kaupungin kyläbussi
Kyläyhdistys oli kyläläisen toivomuksesta yhteydessä kaupunkiin ja ilmoitti, että kyläbussitoiminnan
toivotaan jatkuvan. Pohjasta bussin kyydissä on aina 8-15 matkustajaa. Lisäksi kyläyhdistys välitti
kaupungille tiedon, että bussin tulisi olla sellainen, jossa on tavaratila ostoksille ja johon myös
rollaattorit mahtuvat kyytiin, sekä toivomuksen että bussilla pääsisi Raaseporin sairaalaan.

2. NUORISOTOIMINTA
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kuuluu vaikuttaminen nuorison mielekkäiden vapaaajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja parantamiseen. Vuoden 2019 alussa kyläyhdistykseen
perustettiin erillinen nuorisojaosto, joka otti vastuulleen nuorisotoiminnan tapahtumineen.
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Nuorisojaosto aloitti yhteistyön kehittämisen Fiskars kyläseuran ja Antskogin kyläseuran kanssa.
Tavoitteena on mm. toteuttaa yhteistyössä tapahtumia nuorille ja lapsiperheille. Alustavasti
sovittiin, että kyläyhdistys ottaa vetovastuun syksyn Back to School -tapahtumasta Pohjassa,
Antskogin kyläseura vastaisi talviriehan järjestämisestä Antskogissa ja Fiskars kyläseura
toukokuussa kesäloman alun tapahtuman Fiskarsissa.
Nuorisotila Uncan
Nuorisojaosto kävi neuvotteluja kaupungin kanssa siitä, että kyläyhdistys voisi pitää Uncanin
avoinna aina mahdollisuuksien mukaan. Kevätkautena 2019 kaupunki piti nuorisotilan auki
maanantaisin ja keskiviikkoisin, mutta kaupungille oli hankalaa antaa nuorisotilaa kyläyhdistyksen
käyttöön. Lopulta syksyllä 2019 asiat selkiintyivät ja kyläyhdistys sai oman avaimen Uncanille ja
luvan pitää nuorisotila avoinna aina mahdollisuuksien mukaan. Syksystä lähtien kaupunki on
pyrkinyt pitämään nuorisotilan avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin, kyläyhdistys puolestaan
perjantaisin. Syyskauden aikana nuorisojaosto ja kylän vapaaehtoiset pitivät Uncanin avoinna
viitenä perjantaina ja järjestivät lisäksi yhden jouluteemaisen erikoisillan.
Hankintoja
Nuorisojaosto hankki kylälle Puuhapussin, joka sisältää ulkopelivälineitä. Hankintahinta saatiin
sponsoritukena Karjaan AutoSpalta. Puuhapussi on kaikkien kyläläisten käytössä. Lisäksi ostettiin
Boombox-kaiutin nuoristotila-Uncanilla ja erilaisissa tapahtumissa käytettäväksi. Nuorisojaosto
hankki kyläyhdistykselle myös panda-puvun. Pohjan Panda esiintyy lasten ja nuorten
tapahtumissa.
Pomppulinna
Kyläyhdistys hankki pomppulinnan. Pomppulinnaa vuokrattiin jäsenille hintaan 100 €/vrk tai 150
€/viikonloppu ja ulkopuolisille hintaan 150 €/vrk ja 200 €/viikonloppu.

3. KYLÄAVUSTAJATOIMINTA
Kyläyhdistys on mukana Suomen Kylät ry:n Kyläapu -hankkeessa. Yhdistyksen viides kyläavustaja
oli palkattuna ajalle 21.12.2018 – 20.12.2019 ja kuudennen työsopimus kirjoitettiin ajalle
23.12.2019 – 22.12.2020.
Kyläavustajan työstä laskutetaan asiakkailta 10 €/tunti. Ruohonleikkurin käytöstä asiakkailta
veloitetaan 5 €/tunti.
Kyläyhdistys sai lahjoituksena työkaluja: harava, oksasakset x 2, raivaussaha ja raivaussakset.
Kyläavustajalla oli vuonna 2019 yhteensä noin 370 tehtyä tuntia kyläyhdistyksen jäsenille. Muita
kyläavustajan työtehtäviä on ns. kyläyhdistyksen tehtävät kuten Gumnäsin juhlapaikan siistinä
pitäminen.
Kyläyhdistys palkkasi OP:n kesätyökamppanjan kautta nuoren tapahtuma-avustajaksi ajalle 3.6.–
23.6.2019 ja tämä osallistui sekä Pohjan Päivä -tapahtuman että Juhannusjuhlien järjestelyihin.
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4. GUMNÄSIN JUHLAPAIKKA
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). Toukokuussa kioskirakennuksen lattia uusittiin ja
heinäkuussa maalattiin ikkunaluukut ja pokat.
Kyläyhdistys kävi pitkin vuotta neuvotteluja kaupungin kanssa wc:n rakentamisesta juhlapaikalle.
Lopulta syksyllä selvisi, että alkuun kaupungin vaatimaa rakennuslupaa ei tarvitakaan vaan
piirustuksia vastaan saadaan toimenpidelupa. Kyläyhdistys aloitti vuoden lopulla keskustelut
Axxellin kanssa, josko nämä tekisivät piirustukset ja rakentaisivat wc:n oppilastyönä. Projektia
jatketaan tavoitteena saada wc valmiiksi kesällä 2020.
Gumnäsin juhlapaikka haettiin anniskelualueeksi. Näin ollen jokaiseen tapahtumaan ei tarvitse
hakea erillistä anniskelulupaa vaan riittää ravintoloitsijan anniskeluilmoitus.
Kyläyhdistys vuokraa Gumnäsin juhlapaikkaa ulkopuolisille. Vuonna 2019 juhlapaikalla järjestettiin
kyläyhdistyksen omien tapahtumien lisäksi kirkonkylän koulun kevätjuhla, seurakunnan
juhannusjumalanpalvelus, Kelmu ry:n Music Festival ja kaksi yksityistä juhlaa.
Juhlapaikalla tehdyn ilkivallan johdosta juhlapaikalle hankittiin kaksi riistakameraa.
Kaupunki rakennutti Gumnäsiin kyläyhdistyksen hallinnassa olleen vierasvenelaiturin tilalle
toukokuussa 2019 uuden vierasvenelaiturin poijupaikkoineen. Kyläyhdistys siirrätti vanhan laiturin
pois ja näin ollen kyläyhdistyksen vastuu laiturialueen kunnosta ja siisteydestä päättyi.

5. JÄSENTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Kyläyhdistys järjestää erilaisia jäsentilaisuuksia ja tapahtumia. Kyläyhdistyksen juhlatoimikunta
vastaa varttuneemman väen tapahtumista ja nuorisojaosto lapsille, nuorille ja perheille
tarkoitetuista tapahtumista.
Koko perheen juhannusjuhlat 21.6.2019 Gumnäsin juhlapaikalla klo 16.30–19
Kyläyhdistys järjesti juhlapaikalla koko perheelle ohjelmaa ja tarjolla oli musiikkia, pelejä,
pomppulinna ja paikalla oli myös Pohjan Panda. Perhetapahtumaan oli vapaa pääsy. Tapahtumassa
oli kävijöitä arviolta 250.
Juhannustanssit 21.6.2019 Gumnäsin juhlapaikalla klo 20-01
Juhannustansseissa esiintyjänä oli Kari Vepsä. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 15 €
(ennakkoliput 10 €), ja lippuja myytiin 255 kappaletta.
Karaoke-tanssit 13.7.2019 Gumnäsin juhlapaikalla klo 21–01
Karaokeisäntänä toimi Lexa Mikkola. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 5 €, ja lippuja
myytiin 97 kappaletta.
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Lavatanssit 17.8.2019 Gumnäsin juhlapaikalla klo 21–01
Musiikista vastasi Mummin Kullat ja Vallilan Tango. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 10
€, ja lippuja myytiin 82 kappaletta.
Karaoke-tanssit 31.8.2019 Gumnäsin juhlapaikalla klo 18–01
Karaokeisäntänä toimi Arto. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 5 €, ja lippuja myytiin 56
kappaletta.
Historialliset retket 4.9.2019: Brödtorpin kartano
Kyläyhdistys järjesti Historiallisen retken 4.9.2019, jossa tutustuttiin Brödtorpin kartanoon ja
omenaviljelmiin. Oppaana toimivat Gustav ja Janina Knape. Retkelle osallistui 18 henkilöä.
Nuorten pikkujoulujuhla 5.12.2019 Uncanilla
Nuorille järjestettiin jouluteemaiset juhlat 5.12. Uncanilla. Juhliin oli osallistunut 34 nuorta.
Kyläyhdistyksen syntymäpäiväjuhla 7.12.2019 ravintola Glödenissä
Kyläyhdistys juhli 7-vuotissyntymäpäiväänsä ravintola Glödenissä lauantaina 7.12. klo 18 alkaen.
Juhlat oli tarkoitettu kyläyhdistyksen jäsenille aveceineen. Illan esiintyjänä oli Risto Tammilehto.
Joulubuffet ohjelmineen maksoi 10 € (ei-jäseniltä 15 €). Juhlaan osallistunut 16 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.
Pohjan Kyläfoorumi 7.2.2019 klo 18.30 Pohjan kirjasto
Kyläyhdistys kutsui helmikuussa kyläläiset, yhdistykset ja yrittäjät kylän ensimmäiseen Pohjan
Kyläfoorumiin, jossa keskusteltiin asukkaiden ja kylän toimijoiden kanssa yhteisistä asioista ja
pohdittiin, mitä voisimme tehdä yhdessä. Tilaisuudessa päätettiin, että kirkonkylä tarvitsee kaikille
yhteiset nettisivut, jotka palvelisivat niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Kyläyhdistys otti sivuista
ns. isännöintivastuun.
Pohjan Kyläfoorumi 17.4.2019 klo 18.00 Pohjan kirjasto
Huhtikuussa koolle kutsutussa kyläfoorumissa käytiin läpi tulevien nettisivujen luonnosta ja
käytyjen keskustelun, ideoiden ja palautteen pohjalta sivujen työstöä jatkettiin.
Vappurieha 1.5.2019 Pohjan torilla ja Uncanilla
Kyläyhdistyksen nuorisojaosto järjesti Pohjankurun koti ja koulu -yhdistyksen, DeliTukun, Pohjan
eläkeläisten ja Pohjan Apteekin kanssa Vappuriehan ensimmäistä kertaa. Kyläyhdistys toi riehaan
pomppulinnan. Kävijöitä arvioitiin olleen lähes 150.
Pohjan Päivä 8.6.2019
Kyläyhdistys toimii taustaorganisaationa ja talouden koordinoijana koko kylän yhteisessä Pohjan
Päivä -tapahtumassa. Kyläyhdistys myös osallistui Pohjan Päivään tuomalla tapahtumaan
pomppulinnan ja esittelemällä toimintaansa nuorisotila-Uncanilla.
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Kelmu ry:n Music Festival 3.8.2019 Gumnäsin juhlapaikalla
Kyläyhdistys osallistui tapahtumaan tuomalla paikalle pomppulinnan ja kasvomaalauspisteen.
Back to School -party 16.8.2019 Gumnäsin juhlapaikalla ja Uncanilla
Kyläyhdistyksen nuorisojaostolla oli vetovastuu Back to School -tapahtumasta, joka järjestettiin
yhteistyössä Fiskars kyläseuran ja Antskogin kyläseuran kanssa. Tapahtuman ensimmäinen osa oli
nuoremmille koululaisille Gumnäsin juhlapaikalla klo 16–18 ja lapsille järjestettiin bussikuljetus
Antskog-Fiskars-Gumnäs-Fiskars-Antskog. Toinen osa oli myöhemmin yläkouluikäisille nuorille
Uncanilla klo 19–22. Tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan 150 nuorta.
Pohjan Kyläfoorumi 11.9.2019 klo 18.00 Pohjan kirjasto
Syyskuun Kyläfoorumissa keskusteltiin kylän nuorten tilanteesta ja levottomuuksista. Tilaisuuteen
osallistui Aseman Lapset ry:n toiminnanjohtaja Christian Wentzel ja valtakunnallinen Walkerstoimintavastaava Minna Lahtela. He kertoivat omasta toiminnastaan ja siitä, miten voidaan tukea
lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi
nuorten hyvinvointia parantava. Tilaisuuteen osallistui kaupungilta kaupunginjohtaja Ragnar
Lundqvist, sivistystoimenjohtaja Tina Nordman, kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko, lapsi- ja
perhetyön yksikönpäällikkö Theresa Vihlman, etsivä nuorisotyön ohjaajat Lotta Larinen ja Carola
Ekholm, nuorisovaltuuston edustaja Kaisla Dahlqvist, kaupungin valtuuston, sivistyslautakunnan ja
lapsiystävällinen kunta -työryhmän jäsen Tanja Konttinen, vapaa-aikalautakunnan vpj Tuula
Huuhtanen, vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Andersson ja
Raaseporin kulttuuriopiston rehtori Maarit Hujanen. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli
nelisenkymmentä.
Kyläfoorumissa keskusteltiin ja päätettiin lähteä viemään eteenpäin nuorten toivomaa
skeittipuistoa, nuorisotila Uncanin aukiolojen lisäämistä sekä Aseman Lapset ry:n Wauto-hanketta.
Kyläyhdistyksen nuorisojaosto jatkoi asioiden etenemisen seuraamista ja jatkoi yhteydenpitoa sekä
kaupunkiin että paikalla olleisiin Aseman Lapset ry:n edustajiin.
Kylätreffit 28.10.2019
Kyläyhdistys osallistui Raaseporin kaupungin ja Uudenmaan Kylät ry:n järjestämiin Kylätreffeihin.
Paikalla oli ihmisiä noin 8 eri kylästä ja keskustelut olivat rakentavia ja ilmapiiri myönteinen ja
eteenpäin katsova. Kehityspäällikkö Jennifer Gammals kehotti kyliä tekemään kyläsuunnitelmat,
koska niistä olisi kaupungille hyötyä. Todettiin, että kyläyhdistys ottaa asian esille vuoden 2020
alussa.
Pohjan joulumarkkinat 23.11.2019
Kyläyhdistys vastasi koko kylän yhteisten joulumarkkinoiden koordinoinnista huolehtien
ilmoittautumisten vastaanotosta, osallistumismaksujen laskutuksesta, lehti-ilmoituksista ja muusta
markkinoinnista.
Pohjan Joululahjakeräys 2019
Kyläyhdistys järjesti joulukuussa 2019 joululahjakeräyksen, jonka tarkoituksena oli jälleen
ilahduttaa pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia. Kyläläiset lahjoittivat yli 200 lahjaa, muun muassa
villasukkia, lapasia, shaaleja, palapelejä ja makeisia. Kyläyhdistys paketoi lahjat ja Pohjan kotihoito
toimitti lahjat asiakkailleen. Keräyksellä saatiin jaettua joulumieltä noin viidellekymmenelle
yksinäiselle vanhukselle.
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Joululounas vanhuksille 21.12.2019 ravintola Glödenissä
Kyläyhdistys oli tukemassa yhdessä Raaseporin suomalaisen seurakunnan ja Karjaa-Pohjan
ruotsinkielisen seurakunnan, paikallisen taksiyrittäjän ja Pohjan kotihoidon kanssa muutaman
kyläläisen toteuttamaa tempausta, jossa kotihoidon asiakkaina oleville vanhuksille tarjottiin
ohjelmallinen joululounas ravintola Glödenissä.

7. TIEDOTTAMINEN
Kyläyhdistys tiedotti toiminnastaan www-sivuilla, Facebookissa ja Instagramissa sekä jäsenistölle
sähköpostitse ja jäsenkirjeitse. Kyläyhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedotettiin medialle ja
tapahtumista ilmoitettiin ilmoituksin ja julistein, lehdissä sekä tapahtumakalentereissa.
Vuonna 2019 julkaistut jäsenkirjeet, -tiedotteet ja lehdistötiedotteet:
•
•
•
•

Jäsenkirje 1/2019 (2.2.2019)
Jäsenkirje 2/2019 (28.5.2019)
Jäsenkirje 3/2019 (21.8.2019)
Jäsenkirje 4/2019 (22.10.2019)

•
•
•
•
•

Lehdistötiedote 31.1.2019: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen 7. toimintavuosi on alkanut
Lehdistötiedote 24.4.2019: Pohjan Vappurieha
Lehdistötiedote 10.6.2019: Kari Vepsä juhannuksena Gumnäsin tanssilavalle!
Lehdistötiedote 5.7.2019: Karaoke-tanssit Gumnäsin tanssilavalla
Lehdistötiedote 7.8.2019: Pohjan kirkonkylä, Fiskars ja Antskog järjestävät alueen
koululaisille Back to School -juhlat perjantaina 16.8. – R.I.P. Loma!
Lehdistötiedote 8.8.2019: Vanhaa Suomi-iskelmää Ja indie-folkkia Gumnäsin lavalla
Lehdistötiedote 4.10.2019: Kaupungilta lupa opastetulle ulkoilureitille ja tulentekopaikalle
Mielipidekirjoitus/Martin Glader 6.10.2019: Vanhusten päivätoiminta
Lehdistötiedote 7.11.2019: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen syyskokous 6.11.2019
Lehdistötiedote 19.11.2019: Pohjan kirkonkylässä startataan joulunodotus tulevana
lauantaina
Lehdistötiedote 18.12.2019: Joululounas

•
•
•
•
•
•

8. VARAINHANKINTA
Toimintasuunnitelman mukaisesti avustuksia haettiin säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Kaiken
kaikkiaan avustuksia saatiin 9 100 € vuonna 2019:
• Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä 2 000 € (siirto vuodesta 2018)
• Sophie von Julinin säätiöltä 2 500 €
• Raaseporin kaupungilta: yleisavustus 1 000 € ja nuorisoavustus 600 €
• Svenska Kulturfondenilta 3 000 €
Vuoden lopussa saatu avustus Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä (1 500 €) siirrettiin vuoden
2020 avustuksiin.
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9. TALOUS
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 7 061,62 €.

10. JÄSENHANKINTA JA -REKISTERI
Uusia jäseniä hankittiin keskeisiin paikkoihin jaetuilla ilmoituksilla, ja yhdistys osallistui ja näkyi
sekä omissa että kylän yhteisissä tapahtumissa.
Vuoden 2019 lopussa jäseniä oli yhteensä 214, joista tukijäseniä oli 1 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 13 kertaa vuonna 2019: 14.1., 11.3., 10.4., 12.4. (s-postikokous),
16.4. (s-postikokous), 7.5., 4.6., 23.7. (s-postikokous), 7.8., 25.9., 16.10., 6.11. ja 18.12.
Vuosikokoukset
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin 10.4.2019 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Ennen varsinaista kokousta sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg kertoi sosiaali- ja terveystoimen
kehitysnäkymistä yleisesti että erityisesti Pohjassa. Kokouksen jälkeen kertoi Martin Glader
kyläyhdistyksen ja kaupungin yhteisistä projekteista.
Kyläyhdistyksen syyskokous pidettiin 6.11.2019 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista keskusteltiin kylän yhteisistä asioista. Lisäksi julkistetaan
hallituksen nimeämä Vuoden kyläläinen 2019 Leif Lindman, jolle luovutettiin kunniakirja,
kyläyhdistyksen viiri ja kukat, sekä nuorisojaoston nimeämä Vuoden nuori kyläläinen 2019 Valtteri
Meretniemi, jolle luovutettiin kunniakirja ja kukat.

12. HALLITUKSEN KOKOONPANO 2019
Hallitukseen kuului puheenjohtajana Marianne Liitelä ja varsinaisina jäseninä (suluissa varajäsen)
Martin Glader, varapuheenjohtaja (Joni Grundström), Gretel Johansson (Satu Lindqvist), Hannu
Larinen, rahastonhoitaja (Gunilla Starck), Tanja Lempinen, sihteeri (Reija Mettovaara), Martti
Leskelä (Laura Meretniemi-Peltola) ja Seppo Sundman (Toni Holmström).

