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POJO KYRKOBY BYFÖRENING, VERKSAMHETSPLAN 2022

Enligt föreningens stadgar har föreningen strävat till att befrämja samarbetet mellan invånarna,
självständigt initiativ om byns livskraft samt bevaka invånarnas allmänna och gemensamma
intressen. Vidare har föreningen strävat efter att bevara servicen i verksamhetsområdet och
befrämja trivseln, fritidssysselsättningarna och kulturverksamheten för såväl stadigvarande
invånare som fritidsinvånare. Föreningen har lyssnat till medlemmarnas önskemål, såväl i sociala
medier som vid föreningens möten och vid andra tillfällen som föreningen ordnat
Huvudlinjerna i verksamhetsplanen
1. SAMHÄLLSPÅVERKAN
En central målsättning är att verka för bevarandet av servicen inom området och följa med och delta i
ärenden som berör planering och beslutsfattande inom området. Dessutom strävar man att öka trivseln och
säkerheten på området. Föreningen utvecklar sin roll som intressebevakare och förhandlare bl.a. mot
staden.

2. UNGDOMSVERKSAMHET
Föreningen vill påverka att ungdomens möjligheter för fritidssysslor utvecklas och förbättras. Detta sker
i samråd med ungdomen, deras familjer, föreningarna för hem och skola, övriga föreningar som jobbar
med ungdomen samt med staden. Byföreningen strävar till att hålla ungdomsgården öppen en gång i
veckan med hjälp av frivilliga föräldrar. Byföreningen anordnar själv eller tillsammans med andra
aktörer olika händelser för ungdomen.
3. BYAHJÄLPEN
Byföreningen har alltid haft en byahjälp anställd sedan 2012. Byahjälpen hjälper i första hand
föreningens äldre medlemmar i vardagens sysslor, gårdsarbeten osv. Föreningen strävar till att fortsätta
byahjälpverksamheten. Förra byahjälpens arbetsförhållande tog slut 20.2.2021. En ny byahjälp anställs
genast då en lämplig person hittas och att staten fortsätter med att stöda anställningen av en
långtidsarbetslös via lönestöd.
4. GUMNÄS FESTPLATS
Föreningen har hyrt Gumnäs festplats av staden från 1.1.2018. Nuvarande hyresavtal är för tiden
1.1.2019 – 31.12.2021, det förnyade avtalet är uppgjort för tiden 1.1.2022–31.12.2024. I hyresavtalet
ingår byggnaderna (dansbanan och kioskbyggnaden samt wc byggnaden som föreningen har byggt år
2020) samt underhållet av områdena vid festplatsen (städning, gräsklippning). Man har kommit överens
med staden att istället för att man betalar hyra så underhåller föreningen dansbanan och
kioskbyggnaden via talko och staden bistår med material med ett värde av 3000€ / år.
Föreningen svarar för uthyrningen för övriga föreningar och aktörer i byn samt för utomstående.
Föreningen strävar till att uppliva Gumnäs festplats med egna evenemang, men också med att
samarbeta med övriga i byn.
5. MEDLEMSTILLFÄLLEN OCH HÄNDELSER
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Föreningen anordnar evenemang allena eller tillsammans med andra föreningar på området (byafester,
kulturevenemang o.dyl.) och deltar i olika evenemang (t.ex. Pojodagen, Pojo julmarknad).
Under hösten 2021 började man i ungdomsgården med Sycafé (Lankakahvila) där man samlas en gång
i månaden. Sycafét är för vuxna, som kan samlas för att dricka kaffe, diskutera och göra hantverk. Om
byborna så vill, så fortsätter man år 2022.
Under sommaren 2021 förverkligade man ganska lyckat under fyra lördagar ett Pojo Byaloppis. Om
byborna så vill, så fortsätter det år 2022. Byföreningen svarar för arrangemangen, informationen och
marknadsförandet.
Byföreningen ordnar årligen Pojo Julklappsinsamlingen, vars mening är att glädja ensamma åldringar
i Pojo. I tilltaget donerar byborna, föreningarna och företagarna nya och oanvända gåvor, vilka delas
ut av Pojo hemtjänst under jultiden.
Föreningen strävar till att ordna åt föreningens äldre medlemmar åtminstone ett kulturprogram
(teaterresa, konsert o.dyl.). Föreningen kommer att ordna den traditionella ”Historiska utflykten” för
att medlemmarna kan bekanta sig ned byns historia.
Föreningens festkomitte skapar ideér och förverkligar olika fester, evenemang och verksamhet i första
hand för byns invånare. Ungdomsavdelningen svarar för evenemangen och verksamheten för barn och
unga. Åt 2022 är föreningens 10-års jubileumår, och man strävar till att fira under olika evenemang.
Planerade fester och evenemang för år 2022:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vappenjippo (30.4.): Vappenjippo för barnfamiljer i Kyrkbyns centrum i samråd med andra aktörer
i byn.
Vappenkaraoke (30.4.): karaoke-dans på Gumnäs festplats.
Majkaraoke (9.5.): bingo på Gumnäs festplats.
Pojo Dagen (11.6.): Byföreningen deltar med sin egen verksamhet i hela byns gemensamma
evenemang. Dessutom ordnas Afterparty Disco på Gumnäs festplats.
Midsommar (24.6.): För alla öppen dans på Gumnäs dansbana, toppenartist Meiju Suvas. I början
av kvällen barnens midsommarevenemang.
Byföreningens födelsedagsfestival (juli): Festivalen i Gumnäs vid festplatsen.
Karaoke (augusti): karaoke-dans på Gumnäs festplats.
Rock´n Roll - kväll (augusti): dans på Gumnäs festplats.
Skördefest (augusti): fest vid Gumnäs festplats.
Back to School: Sommarlovets avslutningsfest för barn och unga. Möjligen tillsammans med Fiskars
byförening och Antskog byförening.
Pojo julmarknad 3.12.: byföreningen deltar i arrangemangen tillsammans med andra aktörer i byn.

Under året strävar man att ordna även andra evenemang, i mån av möjlighet tillsammans med andra
föreningar och aktörer. Byföreningen har effektiverat samarbetet med Fiskars byförening och Antskog
byförening och byföreningen deltar evenemang som ordnas tillsammans.
Evenemangen är huvudsakligen öppna för alla, men gratis för medlemmarna i byföreningen eller
inträdesavgifterna är förmånligare. Föreningens målsättning är att producera och förvekliga
evenemang, som alla har möjlighet att delta i, oberoende av t.ex. sociala bakgrunden.
6. ÖVRIG VERKSAMHET
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Gumnäs friluftsled
Byföreningen tog år 2020 ansvaret för att förverkliga friluftsleden och föreningen upprätthåller leden
fortsättningsvis. Rutten förbättras under verksamhetsåret bl.a. med underhållet av stigarna. Vid rutten
och på Gumnäs område sätts även mer bänkar och man fortsätter med motionslådan.
Gumnäs frisbeegolfbana
Man började år 2021 bygga en frisbeegolfbana på Gumnäs område. Projektets finansiering kommer
från Leader - Pomoväst. Banans byggarbeten slutförs år 2022 och kan användas av alla. banan kommer
att ha 6+18 leder.
Skidspåret
Skidspåret upprätthålls på åkern i Gumnäs. Förutsättningen är att vintern blir kall och snörik.
Pojo skatepark
Byföreningen förverkligar en skatepark tillsammans med Raseborgs stad. Projektets totala kostnad är
170 000 euro, varav byföreningens andel är 60 000 € (beviljats 30 000 euro från Karis-Pojo
Sparbanksstiftelse och 30 000 euro från Sophie von Julins fond). Projektet planeras att förvekligas under
sommaren 2022.
Pojo torg
Byföreningen har kommit överens med staden att från början av 2022 fungerar byföreningen som
kontakthåll, svarar för reservationerna och upprätthåller en bokningskalender samt försöker att uppliva
torget med t.ex. utveckla torgdagar.
Byföreningen tar emot bybornas initiativ, lyssnar på invånarnas önskemål och strävar att svara på dem.

7. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
Föreningen är medlem i Nylands Byar rf, som är takorganisationen för byföreningarna i Nyland.
Föreningen kartlägger möjligheterna att utveckla lokalt och samarbetar med områdets övriga
föreningar och företag samt deltar i gemensamma projekt som Pojo Dagen och Julmarknaden.
Föreningen fortsätter samarbetet med närliggande byföreningar (Fiskars, Billnäs, Åminnefors, Antskog,
Skogböle osv.) samt ordnar och deltar i gemensamma byaträffar.
8. INFORMATION
Föreningen informerar medlemmarna om sin verksamhet med medlemsbrev (2 - 4 gånger i året) samt
med www- och Facebook-sidor. Även media informeras om verksamheten. Om evenemangen
meddelas via annonser och affischer, tidningar och evenemangskalendrar.
9. MEDELANSKAFFNING
Föreningen söker understöd av fonder, föreningar och företag.
10. MEDLEMSANSKAFFNING OCH -REGISTER
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Nya medlemmar skaffas vid tillfällen och evenemang, till vilka föreningen deltar samt via internet och
Facebook-sidorna.
Samlandet av medlemsavgifterna sker via posten med räkningar/kontoöverföringar.
Föreningen upprätthåller ett medlemsregister.
11. FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsemöte
Föreningens styrelse samlas enligt behov (cirka en gång i månaden).
Vårmöte
Byföreningens vårmöte hålls enligt stadgarna före slutet av maj och man behandlar ärenden enligt
stadgarna.
Höstmöte
Byföreningens höstmöte hålls enligt stadgarna före slutet av december och man behandlar ärenden
enligt stadgarna. Under höstmötet publiceras årets byinvånare, som utses av styrelsen.
12. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Till styrelsen hör enligt stadgarna ordförande och sex egentliga medlemmar och deras personliga
ersättare. Styrelsemedlemmarna väljs vid höstmötet. Man väljs till styrelsen för två år i gången och
hälften av styrelsemedlemmarna står i tur att avgå.

