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Jäsenkirje 2/2013
Hyvä Jäsen!
Yhdistys on saanut hyvän alun ja meillä on kohta 200 jäsentä. Jäsenmäärä on selvästi ylittänyt odotukset ja voimmekin jo
väittää olevamme oikeasti edustuksellisia ottaessamme kantaa meitä ja ympäristöämme koskeviin kysymyksiin. Toimintamme
on myös saanut paljon positiivista julkisuutta.
Juhlat ja kokoontumiset
Kyläjuhlat, jotka järjestettiin Gumnäsissa Raaseporinpäivänä 18. toukokuuta, olivat todellinen menestys. Tilaisuudessa kävi n.
400 henkilöä. Suurkiitokset Sami Letti & Co:lle onnistuneista järjestelyistä! Menestyksen innoittamana olemme päättäneet
tehdä juhlista perinteen. Työryhmä on myös päättänyt järjestää muita juhlia ja kokoontumisia. Ja seuraavat jäsenille tarkoitetut
juhlat pidetäänkin Gumnäsin juhlapaikassa lauantaina 31.8. klo 18 – 24. Katso oheinen liite!
Yhdistyksen syyskokous pidetään Stämbackenilla maanantaina 28.10. klo 18. Kokouskutsu lähetetään erikseen myöhemmin.
Kyläapu
Kyläavustajamme Matti Ikäheimo palkattiin toukokuussa. Matti avustaa yhdistyksen jäseniä työtehtävillä, joita emme itse pysty
hoitamaan. Tähän asti hän on leikannut ruohomattoja, kitkenyt rikkaruohoja, vaihtanut hälyttimien paristoja, pilkkonut puita,
vaihtanut lamppuja jne. Matti on näppärä ja taitava ja hän on kaksikielinen. Kustannus on 10 € tunnilta plus mahdollinen kmkorvaus. Laskut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten kuitit kannattaa säilyttää veroilmoitusta varten. Soita Matille 0400
152 993, kun tarvitset apua.
Kylän palvelut
Pyrimme jatkuvasti myötävaikuttamaan kohtuullisen palvelutason säilyttämiseen kylässä. Mm. allekirjoittanut on
perusturvalautakunnan jäsen, ja lautakunnassa tullaan syksyn aikana päättämään uudesta terveyskeskusrakenteesta ja
Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vastaanottopisteiden tehtäväjaosta ensi vuodenvaihteen jälkeen.
Olemme myös jatkuvasti yhteydessä Varuboden-Oslan johtoon koskien suunnitelmia laajentaa kylän kauppaa.
Viihtyvyys
Kuten kirjoitin edelliseen jäsenkirjeeseen, olemme olleet yhteydessä rakennustarkastukseen koskien Västra Nylands
Folkhögskolanin rakennusten surkeaa ulkonäköä keskellä kylää. Jäämme odottamaan, mitä syksyllä tapahtuu.
Tulemme vielä tämän kesän aikana yhdessä mm. kaupunginarkkitehdin kanssa käymään läpi, mitä kaavamuutoksia keskustassa
voitaisiin tehdä viihtyvyyden parantamiseksi.
Nuorisotyö
Kirkonkylän nuorisotila on talkoovoimin pidetty auki perjantaisin 15.30–20.30 kaupungin toimesta hoidettujen maanantai- ja
keskiviikkoiltojen lisäksi. Aiomme jatkaa syksyllä, kun koulut taas alkavat.
Osallistumme projektiin skeittiramppien kunnostamiseksi. Rampit ovat nyt erittäin huonossa kunnossa ja osittain jopa
vaarallisiakin. Sivistystoimi on luvannut kustantaa materiaalit. Työt on tarkoitus tehdä talkoovoimin ja osittain kyläavustajan
tekemänä.
Liikunta
Olemme kirjoittaneet Vapaa-aikalautakunnalle koskien pururadan huonoa kuntoa ja puutteellista ylläpitoa kesäkäyttöä ajatellen.
Muuta
Kyläyhdistyksemme ja Fiskarsin Ruukki ryhtyy keskusteluihin VR:n kanssa tavoitteena saada tulevaisuudessa rautatiepysäkki
avatuksi kirkonkylän läheisyyteen. Aloite asiasta tehtiin ylimääräisessä kokouksessa helmikuussa.
Ota yhteys jos sinulla on näkemyksiä tai toivomuksia yhdistyksen toiminnasta. Uusia projekteja syntyy kesän jälkeen ja uudesta
toimintasuunnitelmasta keskustellaan syyskokouksessa lokakuussa.
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