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VUOSIKERTOMUS 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.
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.
Gumnäsin ulkoilureitti
Kyläyhdistys teki vuoden 2019 lopulla kaupungille esityksen Gumnäsin ulkoilureitistä
kustannusarvioineen, kaupunki hyväksyi esityksen, jonka mukaan kyläyhdistys vastaa
kustannuksista ja kaupunki luvista. Merkitty reitti opastauluineen valmistui huhtikuussa 2020.
Reitille sijoitettiin kuntolaatikko, johon ulkoilijat saivat jättää yhteystietonsa, kaiken kaikkiaan 632
kuntoilijaa jätti ilmoituksen käynnistänsä ulkoilureitillä. Kesän aikana viisi kertaa kuntoilijoiden
kesken arvottiin yrityslahjakortteja.
Keskusta-alueen kunnostus
Kyläyhdistys teki huhtikuussa 2018 yhteisaloitteen Amper Oy:n ja DeliTukun kanssa keskustaalueen kunnostuksesta. Aloitteessa tarkasteltiin keskustaa niin toimivuuden, turvallisuuden kuin
viihtyvyydenkin näkökulmista. Aloite sai hyvän vastaanoton, suunnitelmia työstettiin vuoden 2019
aikana ja lopulta syksyllä 2020 alkoivat ensimmäisen osan työt eli Orkdalintien levennys
kevyenliikenteen tarpeisiin. Töiden odotetaan etenevän bussipysäkkialueen kunnostukseen
keväällä 2021.
Skeittipuisto
Kyläyhdistys jatkoi neuvotteluja kaupungin kanssa skeittipuistoprojektin toteuttamisesta. Vihdoin
syksyllä 2020 projekti eteni niin pitkälle, että Raaseporin kaupunki myönsi maankäyttöluvan ja
budjetoi varoja skeittipuiston rakentamiseen vuodelle 2021. Kyläyhdistys on mukana projektissa
sekä puiston suunnittelussa että rahoituksen hakemisessa. Kyläyhdistyksen avustuksina haettava
summa on 60 000 €.
Katutaideseinä
Raaseporin kaupungin kulttuuritoimen projektista kirkonkylälle saatiin katutaideseinä, jonka
avajaisia vietettiin 11.9.2020. Kirkonkylän nuoret ottivat seinän innolla vastaan ja kyläyhdistyksen
nuorisojaosto osti nuorille spreymaaleja. Kaupungin lupasekaannusten vuoksi ja koska tekninen
lautakunta ei pitänyt seinän sijoituspaikkaa hyvänä, seinä vietiin pois 29.10.2020. Kyläyhdistys teki
kaupungille huomautuksen hallintotavasta ja toimenpiteistä koskien Pohjan katutaideseinää sekä
pyynnön siirtää katutaideseinä takaisin. Kaupunki kävi aktiivisesti keskustelua kyläyhdistyksen
kanssa asian selvittämiseksi ja vuoden lopulla jäätiin odottamaan viimeistä toimenpidelupaa
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palauttaa katutaideseinä Pohjaan uudelle sijoituspaikalle kirjastorakennuksen taakse (lupa saatiin
tammikuussa 2021).
Frisbeegolf
Syksyllä 2020 kyläyhdistys aloitti neuvottelut Raaseporin Korillat ry:n ja kaupungin kanssa
Frisbeegolf-radan tekemiseksi Gumnäsiin. Kaupunki suhtautui myönteisesti projektisuunnitelmaan.
Projektia jatketaan 2021 lupahakemuksilla ja anomuksilla vapaa-ajanlautakuntaan ja tekniseen
lautakuntaan.
Raaseporin linja-autoliikenne
Kyläyhdistys tapasi syksyllä 2020 Amper Oy:n ja kävi keskusteluja linja-autoliikenteen tilanteesta
Pohjan alueella. Sekä reitit että vuorojen vähyys näytti huolestuttavalta ei ainoastaan Pohjan vaan
muidenkin kylien osalta. Kyläyhdistys oli yhteydessä muihin kyläyhdistyksiin ja yhdessä Fiskarsin,
Antskogin, Skogbyn, Mustion, Bromarvin ja Tenholan kyläyhdistysten kanssa kutsuttiin kaupunki
yhteiseen palaveriin keskustelemaan linja-autoliikenteen tilanteesta Raaseporissa. Kaupungilta
ilmoitettiin, että ovat kyllä kiinnostuneita kuulemaan kylien ideoista ja tarpeista, mutta eivät
saaneet vahvistettua heille sopivaa palaveriajankohtaa, eivätkä enää myöhemmin vastanneet
palaveripyyntöihin.

2. KYLÄAVUSTAJATOIMINTA
Kyläyhdistys on mukana Suomen Kylät ry:n Kyläapu -hankkeessa. Yhdistyksen kuudes kyläavustaja
oli palkattuna ajalle 23.12.2019–22.12.2020 ja seitsemännen työsopimus kirjoitettiin ajalle
17.12.2020 – 16.12.2021.
Kyläavustajan työstä laskutetaan asiakkailta 10 €/tunti. Ruohonleikkurin käytöstä asiakkailta
veloitetaan 5 €/tunti.
Kyläavustajalla oli vuonna 2020 yhteensä noin 220 tehtyä tuntia kyläyhdistyksen jäsenille. Muita
kyläavustajan työtehtäviä on ns. kyläyhdistyksen työt kuten Gumnäsin juhlapaikan siistinä
pitäminen.

3. 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). Vuoden 2020 aikana jatkettiin kioskirakennuksen
maalaamista ulkoseinien osalta.
Kyläyhdistys aloitti vuoden 2019 lopulla keskustelut Axxellin kanssa wc-rakennuksen piirustuksista
ja toteuttamisesta, kun oli selvinnyt, että alkuun kaupungin vaatimaa rakennuslupaa ei tarvitakaan
vaan piirustuksia vastaan saadaan toimenpidelupa. Lopulta alkuvuodesta piirustukset, tarjoukset,
kustannusselvitykset ja luvat oli kunnossa ja Axxell aloitti oppilastyönä wc-rakennuksen
rakentamisen. Tarkoituksena oli saada wc valmiiksi kesään mennessä, mutta koronarajoitukset
estivät lähiopetuksen ja työt viivästyivät. Perustustöihin juhlapaikalla päästiin vasta syksyllä ja
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oppilaitoksen tiloissa valmistunut wc-rakennus päästäneen siirtämään paikalleen kevään 2021
aikana.
Kyläyhdistys vuokraa Gumnäsin juhlapaikkaa ulkopuolisille. Vuonna 2020 juhlapaikalla järjestettiin
kyläyhdistyksen omien tapahtumien lisäksi seurakunnan kaksi jumalanpalvelusta ja kaksi
ulkopuolisten järjestämää festivaalia.

4. 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.
Nuorisotila Uncan
Kyläyhdistyksen nuorisojaosto koordinoi nuorisotila Uncanin aukipitämisen kylän vapaaehtoisten
aikuisten kanssa.
Raaseporin kaupunki piti nuorisotilan auki koronarajoitusten salliessa
keskiviikkoisin, ja kyläyhdistys puolestaan perjantaisin. Kevätkaudella nuorisojaosto ja kylän
vapaaehtoiset pitivät Uncanin avoinna 7 perjantaina ja syyskaudella 14 perjantaina, ajankohdan
mukaan teemoitettuna ystävänpäivällä, Back to School -juhlilla, Halloweenilla ja pikkujouluilla.
Kyläyhdistys tarjosi Uncanilla nuorille syötävää ja lisäksi teemailtoina erikoistarjoiluja.
Loppuvuodesta koronarajoitukset estivät sisällä olon, joten pikkujoulut järjestettiin ulkona grillaten
makkaraa ja nauttien glögistä ja joulutortuista, kyläyhdistys antoi jokaiselle nuorelle myös
lahjakassin, jossa oli polkupyörän valot ja herkkuja.
Lisäksi järjestettiin nuorille Beech Party -juhla 25.6. grillailun merkeissä Gumnäsin uimarannalla
sekä Uuden Vuoden -juhla ilotulituksineen Uncanilla 31.12.
Uncan-illoissa ja tapahtumissa kirjattiin yhteensä 590 nuorten käyntiä.
HopLop-retki 17.2.
Nuorisojaosto järjesti HopLop-retken hiihtolomalla 17.2. Retkeen osallistui yhteensä 29 lasta ja 8
aikuista. Osallistujille matkan hinta oli 10 € sisältäen kuljetukset, sisäänpääsylipun sekä ruokailun,
kyläyhdistys vastasi kuluista muilta osin.
Super Suklaamunahaaste
Pääsiäisenä nuorisojaoston puputiimi piilotti 100 pääsiäismunaa ympäri kirkonkylää. Munien
löytäjiä haastettiin jakamaan somessa kuvia löydöistään. Lisäksi piilotettuna oli yksi supermuna,
jonka sijainnista annettiin vihjeitä nuorisojaoston Pojopoppoo-Instagram-tilillä. Supermunan
löytäjä palkittiin kahdella elokuvalipulla Bio Pallakseen.
Pohjan Sokerinassu
Vapun kunniaksi nuorisojaosto tarjosi 100 munkkia Pohjan nuorille. Munkin sai käydä lunastamassa
DeliTukusta koodilla ”pohjansokerinassu”. Lisäksi herkuttelijoita haastettiin jakamaan somessa
kuvia sokerisista nassuistaan.
Hankinnat
Kyläyhdistys osti Uncanille uudet matot, verhot, päällisen sohvaan sekä tyynynpäällisiä.
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Nuorten työllistäminen
Kyläyhdistys palkkasi OP:n kesätyökamppanjan kautta nuoren ajalle 1.6.–30.6.2020. Kesätyöntekijä
teki esittelyvideon Pohjan kirkonkylästä.

5. JÄSENTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Kyläyhdistys järjestää erilaisia jäsentilaisuuksia ja tapahtumia. Kyläyhdistyksen juhlatoimikunta
vastaa varttuneemman väen tapahtumista ja nuorisojaosto lapsille, nuorille ja perheille
tarkoitetuista tapahtumista. Poikkeusvuodesta huolimatta kyläyhdistys pystyi toteuttamaan monet
ennalta suunnitellut tapahtumat vaikkakin pienemmille osallistujamäärille. Vuonna 2020
toteutetut tapahtumat:
Karaoke-tanssit 18.7.2020 Gumnäsin juhlapaikalla klo 18–01
Karaokeisäntänä toimi Marko Harkas. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 5 €, ja lippuja
myytiin 92 kappaletta.
Lavatanssit 8.8.2020 Gumnäsin juhlapaikalla klo 18–02
Musiikista vastasi Marita Taavitsainen ja Voima-orkesteri. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput
olivat 17 €, kyläyhdistyksen jäsenille ennakkoon 12 €, ja lippuja myytiin 101 kappaletta.
Elojuhlat 29.8.2020 Gumnäsin juhlapaikalla klo 19.30–01
Musiikista vastasi Tanssittajana Johanna Debreczeni ja Voima-orkesteri.. Anniskelusta vastasi
DeliTukku. Liput olivat 15 €, ja lippuja myytiin 29 kappaletta.
Karaoke-tanssit 5.9.2020 Gumnäsin juhlapaikalla klo 18–00
Karaokeisäntänä toimi Sonja Paikkari. Anniskelusta vastasi DeliTukku. Liput olivat 5 €, ja lippuja
myytiin 46 kappaletta.

6. YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA TOIMIJOIDEN KANSSA
Poikkeusvuoden rajoitusten takia myös monet yhteistyössä muiden kanssa toteutettaviksi
suunnitellut tapahtumat peruuntuivat. Perinteiset Pohjan Päivä -kylätapahtuma ja Pohjan
Joulumarkkinat peruttiin, kuten myös Antskogin kyläyhdistyksen ja Fiskars kyläseuran kanssa
toteutettavat nuorten tapahtumat.
Valtakunnallinen Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma 13.6.2020
Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä järjestettiin vuonna 2020 poikkeuksellisesti verkossa.
Perinteisesti Pohjan kirkonkylä on osallistunut tapahtumaan Pohjan Päivä -kylätapahtumallaan,
joka nyt rajoitusten takia peruttiin. Kyläyhdistys koordinoi Pohjan kirkonkylän osallistumisen
Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaan ja sisältöä tuotettiin yhteistyössä Filmklubben i Stämbackens
garantiförening -yhdistyksen, Raaseporin suomalaisen seurakunnan, Karis-Pojo svenska
församlingenin, Uudenmaan Kylät ry:n ja Suomen Kylät ry:n kanssa.
Kyläyhdistys osallistui valtakunnalliseen tapahtumaan virtuaalisilla Rautatie Pohjassa valokuvanäyttelyllä ja Kyläralli-kisapisteellä sekä livestriimatulla Mariakodin ja Onnelan
vanhainkotien Ruutujen takana -keikoilla. Lisäksi kyläyhdistys julkisti Nomadi-mobiilisovellukseen
tehdyt opastetut ulkoilureitit ja kylän nähtävyydet. Suomen Kylät livestriimasi Pohjan kirkonkylässä
kutsuvierasyleisölle esitetyn Vagabond-nykysirkusesityksen ja seurakunnat järjestivät aarrejahdin
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lapsille ja julkaisivat omilla Youtube-kanavillaan lauluhetken ja Tapahtui Pohjan kirkossa videosarjan.
Verkkosisältöjen katselukerrat ja kutsuvierasyleisöt mukaan lukien tapahtumapäivä tavoitti arviolta
1 500 ihmistä. Verkkosisällöt ovat yhä katsottavissa, joten myöhemmin määrä on vielä kasvanut.
Kirjakekkerit 12.9.2020
Kyläyhdistys osallistui Raaseporin kaupungin Kirjakekkerit -tapahtumaan, joka järjestettiin Pohjan
kirjastossa 12.9. Nuorisojaosto ja Pohjankurun koti- ja kouluyhdistys osallistuvat Kirjakekkereihin
järjestämällä ohjelmaa nuorisotila Uncanilla.
Pohjan Joululahjakeräys 2020
Kyläyhdistys järjesti jo kolmannen kerran Pohjan Joululahjakeräyksen, jonka tarkoituksena on
ilahduttaa pohjalaisia yksinäisiä vanhuksia. Tempauksessa kyläläiset, yhdistykset ja yrittäjät
lahjoittavat keräykseen uusia ja käyttämättömiä lahjoja, jotka Pohjan kotihoito jakaa asiakkailleen
joulun aikana. Tänä vuonna lahjoituksia saatiin valtavasti: mm. villasukkia, peittoja, tyynyjä,
lakanasettejä, pyyhkeitä, joulumakeisia ja muita herkkuja, palapelejä ja kaulahuiveja. Lahjoja
kerättiin marraskuun lopusta lähtien ja kaikki paketoitiin kahtena iltana järjestetyissä
paketointitalkoissa. Paketteja ja lahjakasseja tuli yli 200 ja ne toimitettiin Pohjan kotihoitoon
jaettavaksi heidän asiakkailleen, yli 70 vanhukselle, sekä Onnellan asukkaille.
Jäsenyydet
Yhdistys on jäsenenä Stämbackens garantiföreningen rf:ssä sekä Uudenmaan kylät ry:ssä, joka on
Uudenmaan kyläyhdistysten katto-organisaatio.

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 2020 julkaistut jäsenkirjeet, -tiedotteet ja lehdistötiedotteet:
•
•
•
•

Jäsenkirje 1/2020 (29.1.2020)
Jäsenkirje 2/2020 (3.4.2020)
Jäsenkirje 3/2020 (7.7.2020)
Jäsenkirje 4/2020 (9.11.2020)

•

Lehdistötiedote 7.3.2020: Nelisenkymmentä kyläläistä Gumnäsin lenkkipolkujen
siistimistalkoissa
Lehdistötiedote 7.6.2020: Pohjan kirkonkylä toteuttaa digiloikan satojen muiden kylien
kanssa Avoimet Kylät -päivänä 13.6.!
Lehdistötiedote 14.7.2020: Gumnäsin tanssilavan kesä vihdoinkin käyntiin
Lehdistötiedote 27.10.2020: Pohjan Joululahjakeräys
Lehdistötiedote 24.11.2020: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen syyskokous 24.11.2020
Lehdistötiedote 22.12.2020: Pohjan Joululahjakeräys 2020 tuo jälleen jouluiloa kylän
vanhuksille

•
•
•
•
•
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8. VARAINHANKINTA JA TALOUS
Toimintasuunnitelman mukaisesti avustuksia haettiin säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Kaiken
kaikkiaan avustuksia saatiin 10 600 € vuonna 2020:
• Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä 1 500 € (siirto vuodesta 2019)
• Sophie von Julinin säätiöltä 3 000 €
• Raaseporin kaupungilta: yleisavustus 1 000 € ja nuorisoavustus 600 €
• Svenska Kulturfondenilta 3 000 €
• Pohjan Apteekin nuorisoavustus: 1 500 €
Vuoden lopussa saatu avustus Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä (2 000 €) siirrettiin vuoden
2021 avustuksiin.
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 9 810,73 €.

9. JÄSENHANKINTA JA -REKISTERI
Uusia jäseniä hankittiin keskeisiin paikkoihin jaetuilla ilmoituksilla, ja yhdistys osallistui ja näkyi
sekä omissa että kylän yhteisissä tapahtumissa.
Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä 214, joista tukijäseniä oli 1 ja yritys-/yhdistysjäseniä oli 6.
Jäsenmaksujen kerääminen hoidettiin postitse lähetettävällä laskulla/tilisiirrolla. Yhdistys ylläpitää
jäsenrekisteriä. Kyläyhdistyksen laatima jäsenrekisteriin liittyvä Tietosuoja-asetuksen edellyttämän
seloste käsittelytoimista on nähtävillä kyläyhdistyksen www-sivuilla.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2020: 16.1., 24.2. 1.4., 6.5., 22.–23.5. (spostikokous) 3.6., 11.–12.6. (s-postikokous), 9.9., 14.10., 24.11. ja 8.12.
Vuosikokoukset
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin 8.6.2020 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Kyläyhdistyksen syyskokous pidettiin 24.11.2020 ja siellä käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat.
Varsinaisen kokouksen lopuksi julkistettiin hallituksen nimeämät Vuoden kyläläiset 2020
nuorisotoimessa aktiivisesti mukana olleet kyläläiset Tarja Lindström ja Katri Forsman.
Nuorisojaosto luovutti palkituille myöhemmin kunniakirjat ja kyläyhdistyksen viirit.

11. HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020
Hallitukseen kuului puheenjohtajana Marianne Liitelä ja varsinaisina jäseninä (suluissa varajäsen)
Martin Glader, varapuheenjohtaja (Joni Grundström, rahastonhoitaja, erosi 11/2020), Gretel
Johansson (Satu Lindqvist), Tanja Lempinen, sihteeri (Reija Mettovaara), Martti Leskelä (Laura
Meretniemi-Peltola, erosi 2/2020), Jari Sopen-Luoma (Gunilla Starck) ja Seppo Sundman (Hannu
Larinen).

