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POJO KYRKOBY BYFÖRENINGS VERKSAMHETSPLAN 2016
Enligt föreningens stadgar är föreningens syfte är att befrämja byns invånares samarbete,
självständiga initiativ och byns livskraft samt bevaka dess invånares allmänna och gemensamma
intressen. Vidare strävar föreningen efter att bevara servicen i verksamhetsområdet, befrämja byns
stadigvarande invånares och fritidsboendes trivsel, fritidssysselsättnings- och kulturverksamhet.
Föreningen lyssnar till medlemmarnas önskemål som framkommer i sociala media och i samband
med föreningens möten och andra sammankomster.
Huvuddragen i verksamheten är
1. Medlemsvärvning och -register
Nya medlemmar värvas i samband med evenemang som föreningen deltar i samt genom
föreningens internet- och Facebooksidor
Medlemsavgifterna faktureras per post.
Föreningen upprätthåller ett föreningsregister.
2. Samarbete med andra organisationer
Föreningen är medlem i Västnylands byar rf, som är en takorganisation för byföreningar i Nyland.
Föreningen kartlägger möjligheterna att ytterligare utveckla kyrkobyn. I samarbete med
föreningar och företag inom området deltar föreningen i gemensamma projekt som Pojo
Dagen. Föreningen verkar för att närdemokratien skall utvecklas.
Föreningen fortsätter samarbetet med andra föreningar i närheten (Fiskars, Billnäs,
Åminnefors, Antskog, Skogböle osv.) samt ordnar och deltar i gemensamma byträffar.
3. Byahjälpsprojektet
Föreningen fortsätter Byahjälpsprojektet inom Byaverksamhet i Finland rf:s Byahjälpsprojekt.
Nuvarande Byahjälp är anställd för tiden 11.5.2015 – 10.5.2016. Då arbetsförhållandet avslutas
anställes en ny byhjälp under förutsättning att staten också i nästa år stöder sysselsättningen
av långtidsarbetslösa och beviljar anslag för avlönandet.
4. Samhällspåverkan
En central målsättning är att fortsättningsvis verka för bevarandet av servicen inom området
(hälsocentral, apotek, bibliotek osv.). Föreningen strävar efter att delta i planeringen och
beslutsfattandet inom området (t.ex. Gumnäs – Klockaruddens planering och centrumområdets
nya detaljplan). Därutöver vill föreningen förhöja trivseln och tryggheten på området.
5. Ungdomsverksamhet
Föreningen vill verka för att utveckla meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för
ungdomen. Det görs i samarbete med ungdomarna, deras familjer, hem- och
skolaföreningarna och ungdomsarbetsansvariga i staden.
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T.ex. koordinerar föreningen i samarbete med stadens ungdomsarbetsansvariga öppethållning
av ungdomslokalen utöver den öppethållning som sker i stadens regi.
Föreningen ordnar ett kulturprogram (teater eller konsert), för skoleleverna och
daghemsbarnen under året.
6. Information
Föreningen informerar medlemmarna om verksamheten med medlemsbrev (2-4 gånger per år)
samt på föreningens webbsidor och Facebooksidor. Media informeras om föreningens
verksamhet. Information om händelser och aktiviteter sköts med annonser, affischering och i
händelsekalendrar.
7. Medelsanskaffning
Verksamhetsbidrag söks från stiftelser, samfund och företag.
8. Föreningens möten
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder vid behov (ca en gång per månad).
Vårmöte
Vårmötet hålls stadgeenligt före utgången av maj. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Höstmöte
Föreningens höstmöte hålls stadgeenligt före utgången av december. Vid mötet behandlas
stadgeenliga ärenden.
9. Medlemsevenemang
Evenemang för medlemmarna ordnas separat eller i samarbete med andra föreningar och
sammanslutningar (byfester, kulturevenemang mm.). Föreningen deltar i olika evenemang
(t.ex. Raseborgsdagen, Pojo Dagen, julmarknad i Pojo).
Föreningen ordnar ett kulturprogram, teaterbesök eller konsertbesök för förenigens seniorer.
Föreningen ordnar historiska byavandringar för medlemmar och andra intresserade.
Föreningen har en festkommitté som initierar och förverkligar olika evenemang och
sammankomster för olika åldersgrupper. Medlemmarna kan framföra öskemål härom. Under
2016 ordnas följande gemensamma sammankomster:
 Pojo Dagen (11.6.): Byföreningen deltar tillsammans med andra aktörer i ordnandet av Pojo
Dagen.
 Midsommardans (25.6.): på Gumnäs festplats, öppen för alla.
 Augustifesten (27.8): på Gumnäs festplats.Inledningen av kvällen, med middag, är vikt för
medlemmar, därefter allmän dans öppen för alla.
 Föreningens Årsdag firas i samband med julmarknaden i Pojo (19.11.) och då ordas också
ungdomskonserten i samarbete med Kelmu ry.

