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Hyvät jäsenet!
Ensimmäinen toimintavuotemme on takana päin. Kuten edellisessä jäsenkirjeessä kirjoitin, yhdistyksessämme on jo
yli 200 jäsentä ja uusia tulee koko ajan lisää, joskin luonnollisestikin hidastuneemmalla tahdilla. Ensimmäinen vuosi
oli täynnä erilaisia tapahtumia, aivan toimintasuunnitelman mukaisesti, jonka vuosikokous vahvisti helmikuussa 2013,
ja vähän enemmänkin. Tässä jäsenkirjeessä kerron lähinnä tulevista asioista.
Tulevat tapahtumat
Seuraava tapahtuma on Energiailta, joka pidetään Pohjan kirjastossa maanantaina 17.2. klo 17.45. Ohessa ohjelma.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Stämbackenissa maanantaina 14.4. klo 18.00. Varsinaisten sääntömääräisten
asioiden käsittelyn lisäksi järjestettävä ohjelma on vielä auki. Erillinen kokouskutsu lähetetään myöhemmin.
Raasepori-päivänä 17.5. järjestämme koko perheelle tarkoitetun Kyläjuhlan Gumnäsin juhlapaikalla kello 11-15 sekä
pöytäjuhlan aikuisille klo 20-01. Tästäkin tulee lisää tietoa kevätkokouskutsun yhteydessä.
Syksyllä järjestetään jälleen Elojuhla yhdistyksen jäsenille. Sinne on onneksi kuitenkin vielä pitkä aika.
Kyläapu
Kyläavustajamme, Matti Ikäheimo, palkattiin toukokuussa 2013. Hän tulee jatkamaan kyläavustajanamme kesään asti.
Valitettavasti työllisyysprojektin sääntöjen mukaisesti emme voi jatkaa työsopimusta pidempään. Tämän jälkeen
yritämme palkata uuden kyläavustajan. Siihen asti toivon, että työllistätte Mattia. Nyt talvellahan se voi olla
esimerkiksi lumityöt. Mattia on palkattu myös kokoamaan huonekaluja. Ja hän voi antaa neuvoja myös energia- ja
ATK-kysymyksissä.
Hinta on 10 € / tunti plus km-korvaus. Ja kustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoiset. Kuitti tulee säästää
veroilmoitusta varten.
Soita Matille, 0400 152 993, kun tarvitset apua.
Palvelut kylässä
Kylässä tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Pohjan liikekeskus (K-kaupan kiinteistö) näyttää saavan uuden omistajan,
joka suunnittelee kattavaa ja monipuolista toimintaa rakennukseen. Myös Kunnantaloon suunniteltu
huoneistohotelliprojekti näyttäisi etenevän. Toivomme parasta, sillä olisi hienoa saada toimintaa siihenkin
rakennukseen.
Valitettavasti Aktia sulki konttorinsa. Teemme töitä sen eteen, että postikonttori säilyisi edelleen kylässä.
Pohjan terveyskeskuksen vastaanottoajat säilyvät ennallaan. Mielestäni Raaseporin uusi TK-organisaatio on Pohjan
eduksi.
Suunnittelu
Ehdotus Pohjan keskustan kaavamuutoksesta on ollut nähtävillä. Asukastilaisuus pidettiin 28.1. Yhdistykseltä on
pyydetty lausunto kaavamuutokseen. Ne yhdistyksen jäsenet, jotka haluavat vaikuttaa kaavaan, voivat mieluusti ottaa
allekirjoittaneeseen yhteyttä.
Nuorisotyö
Ryhmä vapaaehtoisia jatkaa Pohjan nuorisotilan aukipitämistä perjantaisin 15.30 – 20.30, sen lisäksi että maanantai- ja
keskiviikkoiltaisin nuorisotila on auki kaupungin toimesta. Vapaaehtoisia tarvitaan lisää ja kiinnostuneet voivat
kääntyä allekirjoittaneen puoleen.
Skeittirampin korjausprojekti, josta kirjoitin edellisessä jäsenkirjeessä, etenee. Projektia koordinoi Tanja Konttinen.
Yhdistys sai tähän tarkoitukseen 2000 €:n avustuksen Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä.
Muuta
Ajatus siitä, että aloitettaisiin keskustelut VR:n kanssa mahdollisuudesta avata tulevaisuudessa rautatieasema
kirkonkylän alueelle, seilaa nyt vastatuulessa ja voitaneen pitää epärealistisena. VR aikoo päinvastoin lyhentää Yjunan reitin olemaan vain Siuntioon asti. Toivottavasti ei onnistu.
Ota mielellään yhteyttä, jos sinulla on palautetta tai toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen.
Terveisin,
Martin Glader, pj.
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