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ÅRSBERÄTTELSE 2018
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
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.
Initiativ för att iståndsätta centrumområdet
Byföreningen inlämnade i april 2018 ett gemensamt initiativ tillsammans med Amper Ab och
DeliTukku gällande iståndsättning av centrumområdet. I initiativet bedömdes centrumområdet
ur funktions-, säkerhets- och trivselsynvinkel. Initiativet togs väl emot av staden och i november
samlades initiativtagarna och stadens representanter runt det gemensamma planeringsbordet.
På basen av diskussionerna gör staden en skiss för centrumområdet, och de egentliga arbetena
påbörjas på våren 2019.
Initiativ för att iståndsätta Bässbanan (Skuruvägen)
På grund av bristande underhåll under de senaste åren har Bässbanans skick avsevärt
försämrats. Vägen är en populär friluftsled mellan Skuru och Fiskars. Vägens betydelse har
ytterlige ökat tack vare utvecklandet av ett terrängcykelvägsnät i området. Föreningen har
inlämnat ett initiativ till stadens Tekniska nämnd år 2017. I initiativet föreslås, att staden i
samarbete med Fiskars Abp skulle iståndsätta vägen och komma överens om vägens fortsatta
underhåll. Ett önskemål framfördes, att vägen skulle klassas som lättrafikled. Ärendet fortskred
under 2018, och staden påbörjade arbetena tillsammans med Fiskars Abp.
Initiativ för att snygga upp stranden
Byföreningen inlämnade ett initiativ för att röja växtlighet på ett naturskyddsområde på
stranden nedanför byn. Enligt byföreningen torde inte ett öppnande av utsikten mot sjön stå i
strid med naturskyddskraven. Staden beviljade tillstånd för röjning på stranden.
Initiativ gällande VNF-byggnadernas förfall
Byföreningen gjorde ett initiativ gällande VNF-byggnadernas tillstånd. Initiativet togs väl emot
och tas till behandling i Miljö- och byggnadsnämnden under våren 2019.
Idrottspark (hockeyrink/bollplan)
Byföreningen har följt med läget och fört diskussioner med staden med målsättningen att stöda
och befrämja processen. Idrottsplanens byggnadsarbeten nedanför brandkårshuset påbörjades
under slutet av år 2018. Till idrottsplanen kommer en ny hockeyrink som enligt löften kan tas i
bruk vintern 2018-2019.
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Pojo hälsovårdsstation
Byföreningen har följt med situationen på Pojo hälsovårdsstation, och fört diskussioner med
staden om hälsovårdsstationens tjänster och deras bevarande. Föreningen har vidare påmint
medlemmarna om vikten av att nyttja tjänsterna för att kunna påvisa behovet av att de
kvarstår.
Koloniträdgård
Under hösten 2017 föreslog en medlem, att en koloniträdgård borde anläggas i byn. Vid
höstmötet 2017 gjordes en namninsamling med personer som hade intresse för en
koloniträdgård. I början av år 2018 föreslog styrelsen att de som var intresserade skulle bilda en
arbetsgrupp för att föra projektet vidare i byföreningens namn. Byföreningen hade varit i
kontakt med stadens representanter, som ställde sig positivt till projektet. Intresse för att föra
projektet vidare och bilda en arbetsgrupp har inte funnits.
Översiktskarta över Pojo-området och infopunkt
Byföreningen inledde under våren 2018 diskussioner med stadens turistbyrå om bristerna på
sådan information om kyrkobyn på översiktskartan över Pojo som kunde betjäna invånare och
turister. Diskussionerna om genomförandet fortsätter år 2019. Projektet hänför sig också till
iståndsättandet av centrumområdet och därmed också till frågan om en Infopunkt.
Pojo torgdag
Staden kom med en förfrågan till byföreningen om torgdagen i Pojo. Staden hade felaktigt
uppgifter om att torgdagen i Pojo skulle ha varit tisdag och lördag. Föreningen diskuterade med
fiskhandlare Lignell och kom överens om att torgdagen meddelas i fortsättningen vara fredag kl
13-17.

2. UNGDOMSVERKSAMHET
Till föreningens verksamhetsplan hör att påverka utvecklandet och förbättrandet av
meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för ungdomar.
Ungdomsgården Uncan
Pojo ungdomsgård Uncan/Akvariet hålls öppen av staden på måndagar och onsdagar. Under
vårterminen 2018 fortsatte byföreningen samarbetet med Plattform rf som påbörjats året
innan. Genom Kulturklubbsverksamheten kunde ungdomsgården hålas öppen också på
fredagar. Kulturklubbsverksamheten fortsatte inte längre på hösten och därför kunde
öppethållningen på fredagar inte heller fortsätta.
Pippuridino-föreställningar för barn i skolor och dagisar
Föreningen beställde pjäsen Pippuridino av Teatteri Hevosenkenkä. Två föreställningar gavs.
Den ena på svenska och den andra på finska och de hölls i kyrkbyns svenska skolas festsal
torsdag 25.1.2019. Föreställningarna besöktes av barn från kyrkbyns skolor och dagisar, Fiskars
skola och dagis, Klinkbacka skola och Billnäs skola och dagis. Med föreställningarna nåddes 350
barn. Byföreningen svarade för busstransporterna.
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3. BYAHJÄLPEN
Byföreningen är med i Finlands Byars rf:s (f.d. Byaverksamhet i Finland rf) byahjälpsprojekt.
Föreningens fjärde Byahjälp anställdes för tiden 22.11.2017-21.11.2018 och det femte
anställningsavtalet skrevs för tiden 21.12.2018-20.12.2019.
För Byahjälpens tjänster debiteras 10 €/timme. Föreningen köpte en gräsklippare för
Byahjälpens bruk. För användningen av gräsklipparen debiteras 5 €/timme.
Under 2018 utförde Byahjälpen totalt 230 timmars arbete åt medlemmarna. Övriga s.k.
föreningens arbeten som utfördes var städning av Gumnäs festplats och området kring
gästbryggan. Gretel Johansson har fungerat som arbetsledare. Marianne Liitelä har handhaft
ekonomi- och arbetsgivaruppgifter.

4. GUMNÄS FESTPLATS
Byföreningen hyrde Gumnäs festplats av staden för tiden 1.1-31.12.2018. Enligt avtalet erlades
hyran i form underhållsarbeten som talkoarbete med material från staden. Byföreningen
byggde en ny bredare terrass framför kioskbyggnaden och ett räcke för att avskärma
utskänkningsområdet i danspaviljongen. Martti Leskelä ansvarade för byggnadsarbetena.
Under hösten 2018 gjorde byföreningen ett nytt avtal med staden för tiden 1.1.201931.12.2021. Hyran avtalades också den här gången att erläggas i form av talkoarbeten så, att
föreningen iståndsätter danspaviljongen och kioskbyggnaden enligt en överenskommen plan av
stadens material (ca 3000 €/år):
Styrelsen föranstaltade hösttalko i Gumnäs 14.10.2018 för att städa och flytta utrustning till
vinterförvar. I talkoarbetena deltog två personer.
Föreningen hyr ut Gumnäs festplats åt utomstående. Förutom föreningens egna arrangemang
hölls under 2018 kyrkoby skolas vårfest, församlingens gudstjänst, Plattform rf:s sommarklubb
och en privat fest.

5. MEDLEMS- OCH ÖVRIGA EVENEMANG
I föreningen verkar en separat Festkommitté, vars medlemmar under 2018 var Merja Hellbom,
Tanja Lempinen, Martti Leskelä, Satu Lindqvist, Anna Luhtasela och Seppo Sundman.
Festkommittén ordnade:
Öppna Dörrar på Gumnäs festplats 20.5.2018
Byföreningen ordnade ett Öppna Dörrar-evenemang på festplatsen 20.5.kl 14-16 med musik,
kaffe och bulle. Evenemanget besöktes av cirka 20 personer, av vilka två hade anslutit sig som
nya medlemmar i föreningen.
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Pojodagen 9.6.2018: After Party CountryRock @Gumnäs
På After Party CountryRock @Gumnäs som avslutning på Pojodagen uppträdde Arizona Train
och Hairyfoot. För utskänkningen svarade DeliTukku. Biljettpriset var 10 €. 77 biljetter såldes.
Midsommardans 22.6.2018 på Gumnäs festplats kl 20-01
Midsommardansens artist var Lea Laven med orkestern Vanha Liitto. Under början av kvällen
uppträdde dessutom trubaduren Sebastian Bäcksbacka. För utskänkningen svarade DeliTukku.
Biljettpriset var 10 €. 287 biljetter såldes. Byföreningen ordnade t/r bussförbindelse Pojo-KarisPojo, med totalt 14 resenärer. Biljettpriset var 5 € enkel resa.
Lavadans 7.7.2018 på Gumnäs festplats kl 19-01
För musiken svarade Beatfellows. För utskänkningen svarade DeliTukku. Biljettpriset var 10 €.
78 biljetter såldes.
Augustifest: Blues @Gumnäs 18.8.2018 på Gumnäs festplats
Festen började med en middag för medlemmarna kl 17-20. Middagens pris, som inkluderade
hela kvällens program, var 10 €. Till programmet hörde Stövelkastningsmästerskapet 2018. I
middagen deltog 28 medlemmar. Från kl 20 var evenemanget öppet för alla. För programmet
med frågesport svarade Sakari Hukka och för musiken HardRoad. För utskänkningen svarade
DeliTukku. Biljettpriset var 10 €. 42 biljetter såldes.
Byföreningens 6-års födelsedagskalas 24.11.2018 i Restaurang Glöden
Som avslutning på Julmarknaden i Pojo lördagen den 24.11 ordnades byföreningens
födelsedagskalas med början kl 19. Till festen hade föreningens medlemmar avec inbjudits för
att njuta av god mat och trevlig samvaro med musik och underhållning á la Sakari Hukka.
Deltagarna betalade 10 € för maten. Föreningen stod för programmet. I kvällsfesten deltog 21
personer.
Utöver detta ordnade byföreningen:
Historisk vandring 3.9.2018: ”Pojo kyrka och gravgård”
Byföreningen ordnade en Historisk Vandring 3.9.2018, där vi bekantade oss med Pojo kyrka och
gravgård. Som guide i kyrkan fungerade Pojo svenska församlings f.d. kyrkoherde Johan
Westerlund. På gravgården berättade Sune Törnqvist om gravgårdens skeden och historia. I
utfärden deltog 40 personer.

6. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH AKTÖRER
Medlemskap
Föreningen är medlem i Stämbackens garantiförening rf och i Nylands byar rf, som är en
takorganisation för byföreningar i Nyland.
Radhusbranden i Gumnäs
I januari 2018 berördes byn av branden i Gumnäs, där nio familjer förlorade sina hem.
Tillsammans med MBF Karis koordinerade byföreningen till en början insamlandet av akuthjälp
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och senare en varuinsamling enligt familjernas individuella behov. DeliTukku och Postilla
fungerade som insamlingspunkter som hjälpte till med att fördela varorna vidare.
Byföreningen öppnade ett separat bankkonto dit vänner och grannar och bybor kunde betala in
en så kallad grannhjälp. Grannhjälpsinsamlingen baserar sig på de hjälpandes eget initiativ och
marknadsförs inte. Insamlingen behöver därför inget tillstånd. De medel som inkom på
grannhjälpskontot utbetalades i sin helhet till hushållen. Byföreningen svarade för
kontoavgifterna.
Som tack för frivilligarbetet bjöd Byföreningen, DeliTukku, Blomcenter Scilla, Raaseporin
suomalainen seurakunta och Karis-Pojo svenska församling byn på kaffe och munk i DeliTukku
den 31.1.2018.
Pojodagen 9.6.2018
Föreningen fungerade som bakgrundsorganisation och ekonomikoordinator vid hela byns
gemensamma Pojodag. Byföreningen deltog också i Pojodagsevenemanget genom att visa upp
sin verksamhet i ungdomslokalen Uncan.
Gemensamt möte med övriga byföreningar 4.10.2018
Byföreningen ordnade den gemensamma träffen. Representerade var Antskogs byförening,
Fiskarsin kyläseura, Nylands Byar rf och Pomoväst. Utöver det presenterades Nylands Byar rf:s
Me miehet-projekt. Under träffen diskuterades bl.a. uppgörandet av byplan, projekt och
projektfinansiering, byföreningarnas utmaningar och möjligheter till samarbete. Träffen ansågs
mycket lyckad. Motsvarande träffar kommer också att ordnas i fortsättningen.
Restaurangdagar 22-23.10.2018
På grund av JHL:s serveringspersonals strejk serverades ingen lunch i skolorna 22-23-10.
Byföreningen, DeliTukku och Pohjankurun koti ja kouluyhdistys ordnade med gemensamma
krafter en insamling och ordnade Restaurangdagar för Pojo kyrkobys båda skolors elever och
lärare, totalt 140 personer. Under dagarna kunde eleverna och lärarna äta ett varmt mål mat i
DeliTukku. Samtidigt fick eleverna lärdom om restaurangbesök och –uppförande. Evenemanget
finansierades av privata donatorer samt Kaivuutyö Mikko Peltola, Pojo Apotek, Trädbörsen,
Blomcenter Scilla, Mekonomen Pojo, Cirkus Finlandia, Pojo S-market och Autospa.
Julmarknaden i Pojo 24.11.2018
Byföreningen svarade för koordineringen av hela byns julmarknad och skötte mottagandet av
anmälningar, faktureringen av deltagaravgifter, tidningsannonsering och övrig marknadsföring.
Byföreningen deltog också i marknaden i DeliTukkus korridor.
Julinsamlingen i Pojo 2018
Byföreningen ordnade en julinsamling i december 2018. Avsikten med insamlingen var att
glädja äldre personer i Pojo. Byborna donerade bl.a. yllesockor, vantar, schalar, pussel och
godsaker. Byföreningen packade in gåvorna som lämnades till mottagarna av hemhjälpen.
Innehållet i paketen antecknades på en lapp så att hemhjälpen kunde ge rätt sak åt rätt person.
Genom insamlingen kunde julglädje bibringas över trettio ensamma åldringar. Hemhjälpen i
Pojo och Raseborgs stad var tacksamma över insamlingen.
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Julkaffe för hela byn sö 23.12.2018
Byföreningen, DeliTukku, Blomcenter Scilla, Raaseporin suomalainen seurakunta och Karis-Pojo
svenska församling bjöd byborna på jultårta och kaffe i DeliTukku 23.12.2018 kl 10-18.

7. INFORMATION
Föreningen informerade om sin verksamhet på www-sidorna och i Facebook samt via
medlemsbrev och e-post till medlemmarna. Byföreningen öppnade ett Instagramkonto. Media
informerades om byföreningens verksamhet. Information om evenemangen sköttes via
annonsering och affischering, tidningsannonser och via händelsekalendern.
Under år 2018 publicerade medlemsbrev, -info och pressmeddelanden:
•
•
•
•
•

Medlemsbrev 1/2018 (13.3.2018)
Medlemsbrev 2/2018 (29.5.2018)
Info till medlemmarna: Säsongavslutning och Historisk vandring (1.8.2018)
Medlemsbrev 3/2018 och kallelse till höstmöte (22.10.2018)
Medlemsbrev 4/2018 (17.12.2018)

•
•
•
•
•
•
•
•

Pressinfo 16.1.2018: Teater Hevosenkenkä/Pippuridino-pjäsen för skolor och daghem
Pressinfo 15.5.2018: Gumnäs festplats vaknar till liv
Pressinfo 11.6.2018: Legendariska Lea Laven på Gumnäs danspaviljong på Midsommar
Pressinfo 1.7.2018: Lavadans på Gumnäs festplats
Pressinfo 20.10.2018: Restaurangdagar för skolor i DeliTukku 22.-23.10.2018
Pressinfo 7.11.2018: Höstmötets personval, verksamhetsplan och Årets Bybo 2018
Pressinfo 20.11.2018: Julmarknaden i Pojo 24.11 och Julinsamlingen i Pojo 2018
Pressinfo 28.12.2018: Julinsamlingen: Byborna delade ut julglädje till äldre i Pojo

8. MEDELSANSKAFFNING
Verksamhetsbidrag söktes enligt verksamhetsplanen från stiftelser, samfund och företag.
Föreningen erhöll sammanlagt 7 100 € år 2018:
• Karis-Pojo sparbanksstiftelse 2 000 € (överfört från år 2017=
• Sophie von Julins fond 2 000 €
• Raseborgs stad: kulturbidrag 600 €
• Svenska kulturfonden 2 500 €
Det bidrag som erhölls av Karis-Pojo Sparbanksstiftelse (2 000 €) överfördes till bidrag för år
2019.

9. EKONOMI
Redovisningsperiodens resultat är 313,45 €.
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10. MEDLEMSVÄRVNING OCH -REGISTER
Nya medlemmar värvades via info på centrala platser och föreningen deltog och var synlig i
egna samt byns gemensamma händelser.
I slutet av år 2018 var medlemmarnas totalantal 213 av vilka understödsmedlemmar 2 st. och
företags-/föreningsmedlemmar 6 st.
Medlemsavgifterna samlades in via räkning/bankgiro via posten. Föreningen upprätthåller
medlemsregister.
Föreningen
uppgjorde
en
redogörelse
i
enlighet
med
Dataskyddsförordningen och informerade medlemmarna via medlemsbrev och på wwwsidorna.

11. FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträdde 11 gånger under år 2017: 29.1., 19.3., 11.4., 14.5., 18.6., 17.7. (epostmöte), 27.8., 8.10., 21.10. (e-postmöte), 7.11. och 17.12.
Årsmöten
Föreningens vårmöte hölls 11.4.2018. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Före
mötet informerade utvecklingschef Fredrika Åkerö och kollektivtrafikansvariga
utvecklingsplaneraren Samuel Nissfolk om stadens framtida planer för skötseln av
kollektivtrafiken. Vidare informerade Susanna Kankare om Kimppakyyti-projektet.
Föreningens höstmöte hölls 7.11.2018. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Före det
egentliga mötet visades en film om Pojo från 1950-talet. Dessutom diskuterades situationen på
hälsovårdsmottagningen.
Årets bybo 2018: Joni Grundström, som fick motta diplom, föreningens standar och blommor.

12. STYRELSE 2018
I styrelsen har ingått ordförande Marianne Liitelä och medlemmarna (ersättare inom parentes)
Martin Glader, viceordförande (Tanja Lempinen), Gretel Johansson (Satu Lindqvist), Hannu
Larinen, kassor (Gunilla Starck), Martti Leskelä (Yvonne Varis), Anna Luhtasela (Reija
Mettovaara, sekreterare) och Seppo Sundman (Merja Hellbom).

