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ÅRSBERÄTTELSE 2019

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

Stadens ungdomsverksamhet och service för unga
Byföreningen observerade, att byns ungdom oireilee för att de inte har något att göra och samtidigt
bjuder inte staden just något för ungdomen på Pojo området, t.ex. uncan är sporadiskt öppen och
inga motionsgrupper finns i Pojo. Byföreningen skickade 29.8 ett brev till stadsdirektören, i vilket
man berättade om situationen i Pojo och vilka omändringar man borde göra enligt byföreningen.
Samma teman behandlades i Byforumet 11.9. Enligt de diskussioner som byföreningens
ungdomsavdelning hade med staden under slutet av året, är det meningen att under följande år se
noggrannare, att klubbar och kurser fördelas jämnare till olika stadsdelar.
Stadens ungdomsväsende ordnade en Påminne-buss vintern 2019 - 2020. Byföreningen ansåg att
linjedragningen att den avgiftsfria servicen bjuds bara åt en del av stadens ungdomar är en dålig idé
och inte t.ex. för Pojo kyrkoby. Byföreningen var i kontakt med stadens ungdomsväsende och
frågade om orsaken för ruttvalet och kunde man ändra den så, att man kunde nå stadens ungdom
mer allmänt. Man har inte fått svar av staden.
Säkerhet och trivsel i byn
Byns säkerhet och trivsel behandlades även i Byforumet i september. För under sommaren och
hösten skedde det mycket vandalism i byn. Dessutom ökade brott och våldsamma situationer
orsakade av personer som använder rusmedel, där även barn hamnade i farliga situationer.
Byföreningen klagade till staden över Ratatupa rf:s verksamhet i förmedlingen av bostäder.
Byföreningen klagade inte över Ratatupa rf:s verksamhet inom missbrukararbete, men personer i
utmanande situationer borde inte enligt byföreningen placeras i en omgivning där det inte finns
aktiviteter för dem, ledd dagverksamhet för användare av rusmedel eller löpande kollektivtrafik till
platser med verksamhet i fråga. Staden svarade till klagomålet så, att de har inget ansvar i frågan. I
Byforumet i september meddelade staden också, att säkerheten i byarna inte hör till staden utan till
polisen.
Under hösten diskuterade byföreningen bl.a. med stadens mental- och missbrukarvård och med
Raseborgs finska församling, dessutom åkte byföreningen och bekantade med Ratatupa rf.s
verksamhet. Byföreningen anser, att på samma sätt som det bör finnas uppiggande verksamhet för
unga och åldringar, så bör det också finnas det för rusmedelsanvändare, nära och med så låg tröskel
som möjligt. Byföreningen fortsätter diskussionerna och försöker samla ihop de som jobbar med
missbrukararbete, för att man tillsammans kunde lösa problemet med tomrummet i servisen inom
missbrukarvården.

2 (8)

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. I november 2018 samlades initiativtagarna och
stadens representanter runt ett gemensamt planeringsbord. På basen av diskussionerna gjorde
staden en skiss, som blev klar våren 2019, och man bad in ännu kommentarer om skissen av
deltagarna i arbetsgruppen.
Initiativ om Gumnäs friluftsled
Bybon Jari Sopen-Luoma gjorde ett initiativ till byföreningen om en utmärkt friluftsledsled i Gumnäs
med en plats för att göra upp eld. Byföreningen ansåg att initiativet var bra och gjorde en
presentation till staden med ett kostnadsförslag. Byföreningen meddelade att den står för
kostnaderna. Staden godkände förslaget och Sopen-Luoma tog projektansvaret. Det är meningen att
rutten blir klar under våren 2020.
Näridrottsplats (ishockeyrink/fotbollsplan)
Byföreningen har följt med ärendet och diskuterat med staden samt försökt stöda och hjälpa
processen framåt. Byggnadsarbetena på idrottsplan nedanför brandstationen påbörjades i slutet av
år 2018. Ishockeyrinken skulle vara i bruk vintern 2018 - 2019, men man väntade på
åtgärdstillståndet och därför togs den inte i bruk. Rinken byggdes under hösten 2019. Gräsplanen
väntas vara klar till sommaren 2020.
Pojo hälsocentral
Byföreningen har fortsättningsvis följt med situationen med Pojo hälsocentral och fört diskussioner
med staden om servicen på hälsocentralen och bevarandet av den. Byföreningen har förmedlat
staden information om att medlemmarna har erfarenheter att vid tidsreservationerna styr
patienterna i första hand till Karis och Ekenäs, utan att erbjuda service i Pojo. På samma gång har
byföreningen påmint invånarna att kräva tider i Pojo hälsocentral. För det är viktigt att använda
servicen, så att det kan visa behovet av servicen.
Översiktskarta över Pojo och infopunkt
Byföreningen fortsatte år 2018 diskussionerna med stadens turistbyrå om att det fattas en infopunkt
i kyrkobyn och om översiktskartan och skyltningarna i Pojo kyrkoby.
Byföreningen grundade i korridoren i köpcentrumet en infopunkt, som har en låsbar anslagstavla i
skåp samt en ställning med broschyrer. Infopunkten är för alla som verkar i byn för allmän
information.
Stadens byabuss
Byföreningen var enligt önskan av en bybo i kontakt med staden och meddelade, att man önskar att
byabussverksamheten skulle fortsätta. Från Pojo har det alltid varit 8-15 resenärer med i bussen.
Dessutom förmedlade byföreningen information till staden, att bussen borde vara sådan att man
den har bagageutrymme för uppköpen och så att man får rullatorer med. Dessutom önskade man
att bussen skulle köra till Raseborgs sjukhus.
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2. UNGDOMSVERKSAMHET
I föreningens verksamhetsberättelse ingår att man påverkar i utvecklingen och förbättringen av
ungdomens fritidsaktiviteter. I början av år 2019 grundade man skild ungdomsavdelning, som tog
ansvaret över ungdomsverksamheten och tillställningarna.
Ungdomsavdelningen påbörjade utvecklingen av samarbetet med Fiskars och Antskog byföreningar.
Målsättningen är att bl.a. genomföra tillställningar för ungdomar och barnfamiljer. Preliminärt kom
man överens, att byföreningen tar ansvaret för höstens Back to School-händelse i Pojo, Antskog
byförening svarade för vinterjippot i Antskog och Fiskars byförening om tillställningen i maj i Fiskars
vid början av sommarlovet.
Ungdomslokalen Uncan
Ungdomsavdelningen förhandlade med staden om, att byföreningen kunde hålla Uncan öppen alltid
när det är möjligt. Under vårterminen höll staden Uncan öppen på måndagar och onsdagar, men det
var svårt för staden att ge Uncan åt byföreningen för användning. Slutligen under hösten 2019
klarnade det och byföreningen fick en egen nyckel till Uncan och tillstånd att hålla Uncan öppen alltid
då det är möjligt. Från hösten har staden försökt ha Uncan öppen på onsdagar och lördagar,
byföreningen för sin del på fredagar. Under höstterminen höll ungdomsavdelningen och byns
frivilliga Uncan öppen under fem fredagar och dessutom ordnade man en specialkväll med jul tema.
Anskaffningar
Ungdomsavdelningen skaffade en Pysselpåse, som innehåller spelredskap för utebruk.
Anskaffningspriset sponsorerades av Karjaan AutoSpa och den kan användas av alla bybor.
Dessutom köptes en Boombox-högtalare för att användas i olika tillställningar.
Ungdomsavdelningen skaffade också åt byföreningen en pandadräkt. Pojo Pandan uppträder i barnoch ungdomstillställningar.
Hoppborg
Byföreningen skaffade en hoppborg. Hoppborgen hyrdes ut till medlemmarna för 100 €/dygn eller
150 €/veckoslut och för utomstående 150 €/dygn och 200 €/veckoslut.

3. BYAHJÄLPEN
Byföreningen är med i Finlands Byar rf:s projekt Byahjälp. Föreningens femte byahjälp var anställd
21.12.2018 – 20.12.2019 0ch den sjättes arbetsavtal skrevs för tiden 23.12.2019 – 22.12.2020.
För byahjälpens arbete faktureras 10 €/timme av kunderna. För användning av gräsklippare
debiteras 5 €/timme.
Byföreningen fick verktyg som donation: kratta, grensax x 2, röjningssåg och röjningssax.
Byahjälpen hade 2019 tillsammans 370 utförda timmar för byföreningen. Andra byahjälpens
uppgifter var de så kallade byföreningens uppgifter bl.a. att hålla Gumnäs festplats snygg.
Byföreningen anställde via Andelsbankens kampanj för sommarjobb en ung som hjälp för
tillställningar för tiden 3.6.–23.6.2019 och hen deltog arrangemangen för Pojo dagen
Midsommarfesten.
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4. GUMNÄS FESTPLATS
Hösten 2018 gjorde byföreningen med staden en fortsättning på hyresavtalet för tiden 1.1.201931.12.2021. Man kom överens att hyran betalas igen som talkoarbete så, att byföreningen
underhåller dansbanan och kioskbyggnaden enligt underhållsplanen med material som staden
betalar (ungefär 3000 €/år). I maj förnyade man kioskbyggnadens golv och i juli målade man
fönsterluckorna och - karmarna.
Byföreningen hade under året underhandlingar med staden om att bygga wc en toalett till
festplatsen. Till slut klarnade det på hösten att, byggnadslov som staden krävde behövdes inte heller
utan ett åtgärdstillstånd kan fås med ritningarna. Byföreningen påbörjade i slutet av året
diskussioner med Axxell om de kunde göra ritningarna och bygga toaletten som ett elevarbete.
Projektet fortsätter och man försöker slutföra arbetet under sommaren 2020.
Gumnäs festplats söktes som utskänkningsområde. Det betyder att man inte behöver för varje
tillställning ansöka om utskänkningstillstånd utan det räcker att restaurangägaren gör en
utskänkningsanmälan.
Byföreningen hyr ut Gumnäs festplats till utomstående. Under år 2019 ordnades på festplatsen
byföreningens egna tillställningar och kyrkby skolas vårfest, församlingens midsommargudstjänst,
Kelmu rf:s Music Festival och två privata fester.
På grund av ofoget på festplatsen skaffade man två viltkameror till festplatsen.
Staden byggde i maj 2019 en gästbrygga med bojplatser i stället för gästbryggan som byföreningen
förvaltade. Byföreningen flyttade bort den gamla bryggan ansvaret för bryggområdets underhåll och
städning avslutades.

5. MEDLEMSTILLFÄLLEN OCH HÄNDELSER
Byföreningen ordnar olika medlemstillfällen och händelser. Byföreningens festkommitté svarar för
händelser för de äldre och ungdomsavdelningen för barn, unga och familjer.
Midsommarfest 21.6.2019 för hela familjen på Gumnäs festplats kl 16.20-19.00.
Byföreningen ordnade på festplatsen program för hela familjen med musik, spel, hoppborg och på
plats fans också Pojo Pandan. Det var fritt inträde till familjetillfället. Totalt besökte ungefär 250
personer platsen.
Midsommardans 21.6.2019 Gumnäs festplats kl 20-01.
Kari Vepsä uppträdde under midsommardansen. Utskänkningen sköttes av DeliTukku. Biljetterna
kostade 15 € (förköp 10 €), och 255 biljetter såldes.
Karaoke-dans 13.7.2019 Gumnäs festplats kl 20-01.
Lexa Mikkola fungerade som karaokevärd. Utskänkningen sköttes av DeliTukku. Biljetterna kostade
5 €, 97 biljetter såldes.
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Dansbanedans 17.8.2019 Gumnäs festplats kl 21–01
För musiken svarade Mummin Kullat och Vallilan Tango. Utskänkningen sköttes av DeliTukku.
Biljetterna kostade 10 €, och 82 biljetetter såldes.
Karaoke-dans 31.8.2019 Gumnäs festplats kl 18–01
Arto fungerade som karaokevärd. Utskänkningen sköttes av DeliTukku. Biljetterna kostade 5 €, och
56 biljetetter såldes.
Historisk utfärd 4.9.2019: Brödtorp herrgård
Byföreningen ordnade 4.9.2019 en historisk utfärd till Brödtorp herrgård och äppelodlingarna. Som
guider fungerade Gustav och Janina Knape. 18 personer deltog i utfärden.
Ungdomarnas lilla julfest 5.12.2019 i Uncan
Åt ungdomarna ordnades 5.12 i Uncan en fest med jul tema Ungdomarna 34 unga deltog i festen.
Byföreningens födelsedagsfest 7.12.2019 i restaurang Glöden
Byföreningen firade sin 7-års födelsedagsfest i restaurang Glöden lördagen 7.12 kl 18. Festen var för
föreningens medlemmar med avec. Risto Tammilehto uppträdde under kvällen. Julbuffén inklusive
program kostade 10 € (icke medlemmar 15€). 16 personer deltog i festen.

6. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH AKTÖRER
Medlemskap
Föreningen är medlem i Stämbackens garantiförening rf och i Uudenmaan kylät ry, som är en
takorganisation för Nyländska byföreningar.
Pojo Byforum 7.2.2019 kl 18.30 Pojo bibliotek
Byföreningen bjöd in bybor, föreningar och företagare i februari till det första Pojo Byforumet, där
man diskuterade med byborna och aktörerna i byn om gemensamma saker och man funderade, vad
man kunde göra tillsammans. I tillställningen beslöt man, att kyrkbyn behöver en gemensamma
internetsidor, som skulle serva invånarna och turister. Byföreningen lovade handha sidorna.
Pojo Byforum 17.4.2019 kl 18.00 Pojo bibliotek
I byforumet i april gick man igenom utkastet för nätsidorna och på basen av diskussionerna, idéerna
och resposen fortsatte man arbetet med sidorna.
Första majjippo 1.5.2019 Pojo torg och Uncan
Byföreningens ungdomsavdelning ordnade med Pohjankurun koti ja koulu -yhdistys, Deli Tukku, Pojo
pensionärer och Pojo Apotek ett Första majjippo för första gången. Byföreningen ordnade
hoppborgen till jippot. Man uppskattade att 150 besökte jippot.
Pojo Dagen 8.6.2019
Byföreningen fungerar som bakgrundsorganisation och koordinerar ekonomin i den för hela byn
gemensamma Pojo dagen. Byföreningen deltog i Pojo Dagen med hoppborgen och med att
presentera sin verksamhet i Uncan.
Kelmu rf.s Music Festival 3.8.2019 Gumnäs festplats
Byföreningen deltog i tillställningen med hoppborg och ansiktsmålning.
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Back to School -party 16.8.2019 Gumnäs festplats och Uncan
Byföreningens ungdomsavdelning svarade för Back to School evenemanget. Den ordnades i
samarbete med Fiskars och Antskog byföreningar. Evenemangets första del var för de yngre
skoleleverna på Gumnäs festplats kl 16-18 och busstransport ordnades Antskog-Fiskars-GumnäsFiskars-Antskog. Andra delen var senare för högstadieelever i Uncan kl 19-22. Totalt deltog 150 unga
i evenemanget.
Pojo Byforum 11.9.2019 kl 18.00 Pojo bibliotek
I september månadens Byforum diskuterade man om läget med byns ungdomar och oroligheterna.
I tillställningen deltog Stationens barn rf:s verksamhetsledare Christian Wentzel och
funktionsansvariga Minna Lahtela från den riksomfattande Walkers verksamheten. De berättade om
sin verksamhet och om hur man kan stöda barn och unga och dessutom också deras omgivning och
påverka samhället, för att det skulle bli en botande del av ungdomens välmående. I tillfället deltog
från Ragnar Lindqvist stadens stadsdirektör, bildningschef Tina Nordman, kulturplanerare Sirpa
Huusko, chefen för småbarnspedagogik Theresa Vihlman, ledarna för uppsökande ungdomsarbete
Lotta Larinen och Carola Ekholm, representanten för ungdomsfullmäktige Kaisla Dahlqvist,
medlemmen i fullmäktige, bildningsnämnden och i arbetsgruppen barnvänlig kommun Tanja
Konttinen, fritidsnämndens viceordförande Tuula Huhtanen, medlemmen i fritids- och social- och
hälsovårdsnämnden Anna Andersson och rektorn för Raseborgs kulturinstitut Maarit Hujanen. Cirka
fyrtiotal personer deltog i tillfället.
I byforumet diskuterade man och beslöt att föra vidare ärendet om skateparken som ungdomarna
önskar, ökandet at öppethållningstider i Uncan och Stationen Barn rf:s plan Wauto.
Byföreningens ungdomsavdelning fortsatte uppföljningen av ärendena och fortsatte upprätthålla
kontakterna till staden och de som var på plats från Stationens Barn rf.
Byaträffen 28.10.2019
Byföreningen deltog Byaträffarna som arrangerades av Raseborgs stad och Nylands Byar rf. På plats
var ungefär 8 från olika byar och diskussionerna var givande och stämningen var positiv och
framåtseende. Utvecklingschef Jennifer Gammals uppmuntrade byarna att uppgöra byaplaner, för
staden skulle ha nytta av dem. Man konstaterade, att byföreningen behandlar ärendet i början av år
2020.
Pojo Julmarknad 23.11.2019
Byföreningen svarade för koordineringen av hela byns gemensamma julmarknad. Till det hörde
mottagning av anmälningar, fakturering av deltagaravgifter, tidningsannonserna och övrig
marknadsföring.
Pojo Julklappsinsamling 2019
Byföreningen arrangerade i december 2019 en insamling av julklappar. Meningen var att glädja igen
ensamma åldringar i Pojo. Byborna donerade över 200 gåvor, bland annat yllesockor, vantar, filtar,
pussel, och godis. Byföreningen paketerade och Pojo hemtjänst levererade gåvorna till kunderna.
Med insamlingen kunde man sprida julglädje till ungefär femtio ensamma åldringar.
Åldringarnas jullunch 21.12.2019 restaurang Glöden
Byföreningen var med och stödde ett jippo tillsammans med Raseborgs finska församling, Karis-Pojo
svenska församling, en lokal taxiföretagare och Pojo hemtjänst. Jippot genomfördes av några bybor
och i vilket man bjöd på jullunch med program åt hemtjänstens kunder i restaurang Glöden.

7 (8)

7. INFORMATION
Byföreningen informerade om sin verksamhet på internetsidorna, Facebook och Instagram samt
med epost och brev till medlemmarna. Om byföreningen, verksamheten och evenemangen
informerades i annonser och affischer, i tidningar och evenemangskalendern.
År 2019 publicerade medlemsbrev, medlemsinfon och pressmeddelanden:
•
•
•
•

Medlemsbrev 1/2019 (2.2.2019)
Medlemsbrev 2/2019 (28.5.2019)
Medlemsbrev 3/2019 (21.8.2019)
Medlemsbrev 4/2019 (22.10.2019)

•

Pressmeddelande 31.1.2019: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen 7. toimintavuosi on
alkanut
Pressmeddelande 24.4.2019: Pohjan Vappurieha
Pressmeddelande 10.6.2019: Kari Vepsä juhannuksena Gumnäsin tanssilavalle!
Pressmeddelande 5.7.2019: Karaoke-tanssit Gumnäsin tanssilavalla
Pressmeddelande 7.8.2019: Pohjan kirkonkylä, Fiskars ja Antskog järjestävät alueen
koululaisille Back to School -juhlat perjantaina 16.8. – R.I.P. Loma!
Pressmeddelande 8.8.2019: Vanhaa Suomi-iskelmää Ja indie-folkkia Gumnäsin lavalla
Pressmeddelande 4.10.2019: Kaupungilta lupa opastetulle ulkoilureitille ja
tulentekopaikalle
Insändare/Martin Glader 6.10.2019: Vanhusten päivätoiminta
Pressmeddelande 7.11.2019: Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen syyskokous 6.11.2019
Pressmeddelande 19.11.2019: Pohjan kirkonkylässä startataan joulunodotus tulevana
lauantaina
Pressmeddelande 18.12.2019: Joululounas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. MEDELANSKAFFNING
Enligt verksamhetsplanen ansöktes medel från stiftelser, föreningar och företag. Allt som allt fick
man 9 100€ som stöd år 2019:
• Karis-Pojo Sparbanksstiftelse 2 000 € (flyttad från 2018)
• Sophie von Julinin stiftelse 2 500 €
• Raseborgs stad: allmänt stöd 1 000 € och ungdomsstöd 600 €
• Svenska Kulturfonden 3 000 €
Stödet från Karis-Pojo sparbanksstiftelse (1550€) flyttades över till stöd för 2020.

9. EKONOMI
Räkenskapperiodens överskott var 7 061,62 €.

10. MEDLEMSANSKAFFNING OCH -REGISTER
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Nya medlemmar skaffades med annonser utdelade på de centrala platserna, och föreningen deltog
och syntes i egna och byns gemensamma evenemang.
I slutet av 2019 hade föreningen totalt 214 medlemmar, av vilka 1 var stödande medlem och 6
förenings-/företagsmedlemmar.
Medlemsavgifterna samlades med att man skickade med posten en räkning/girering. Föreningen
upprätthåller ett föreningsregister.
Byföreningen uppgjorde ett föreningsregister enligt
förordningen om datasekretess och informerade om det i ett medlemsbrev och på internetsidorna.

11. FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsen smöten
Föreningens styrelse samlades 13 gånger år 2019: 14.1., 11.3., 10.4., 12.4. (epostmöte), 16.4.
(epostmöte), 7.5., 4.6., 23.7. (epostmöte), 7.8., 25.9., 16.10., 6.11. ja 18.12.
Årsmöten
Byföreningens vårmöte hölls 10.4.2019 och stadenliga ärenden behandlades. Före det egentliga
mötet berättade social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg om social- och hälsovårdens utveckling
i allmänhet och speciellt i Pojo. Efter mötet berättade Martin Glader om byföreningens och stadens
gemensamma projekt.
Byföreningens höstmöte hölls 6.11.2019 och stadenliga ärenden behandlades. Före det egentliga
mötet diskuterade man om byns gemensamma ärenden. Dessutom offentliggjordes styrelsens
utvalda Årets byinvånare 2019 Leif Lindman. Han fick ett diplom, byföreningens vimpel och
blommor. Föreningen ungdomsavdelning offentliggjorde Årets unga byinvånare 2019 Valtteri
Meretniemi. Han fick ett diplom och blommor.

12. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2019
Till styrelsen hörde ordförande Marianne Liitelä och som egentliga medlemmar (suppleanten inom
parentes) Martin Glader, viceordförande (Joni Grundström), Gretel Johansson (Satu Lindqvist),
Hannu Larinen, kassör (Gunilla Starck), Tanja Lempinen, sekreterare (Reija Mettovaara), Martti
Leskelä (Laura Meretniemi-Peltola) och Seppo Sundman (Toni Holmström).

