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POJO KYRKOBY BYFÖRENINGS VERKSAMHETSPLAN 2020
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. SAMHÄLLSPÅVERKAN
En central målsättning är att verka för bevarandet av servicen inom området. Föreningen strävar
efter att delta i all planering och beslutsfattande inom området. Därutöver vill föreningen förhöja
trivseln och tryggheten på området. Föreningen utvecklar sin roll som intressebevakare och
förhandlingspart bl.a. gentemot staden.
2. UNGDOMSVERKSAMHETEN
Föreningen vill verka för att utveckla meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för
ungdomen. Det görs i samarbete med ungdomarna, deras familjer, hem- och skolaföreningarna
och övriga föreningar verksamma inom ungdomssektors samt ungdomsarbetsansvariga i staden.
Eftersom ungdomens möjligheter till fritidsaktiviteter är i det närmaste obefintliga i Pojo kyrkoby,
så kommer byföreningen att satsa möjligast mycket på ungdomsverksamheten år 2020.
3. BYAHJÄLPSVERKSAMHETEN
Föreningen har haft en anställd byahjälp sedan år 2012. Byahjälpen hjälper främst äldre personer
med vardagssysslor, gårdsarbeten osv. Föreningen eftersträvar att fortsätta med
byahjälpsverksamheten genom Finlands Byar rf:s byahjälpsprojekt. Den senaste byahjälpens
arbetsavtal gällde perioden 21.12.2018 – 20.12.2019. En ny byahjälp anställs så snart en lämplig
person hittas och den statliga lönesubventionen för att stöda långtidsarbetslösa beviljas
4. GUMNÄS FESTPLATS
Föreningen hyr Gumnäs festplats av staden fr.o.m. 1.1.2018. Det nuvarande hyresavtalet gäller
tiden 1.1.2019 - 31.12.2021. Förutom byggnaderna (danslaven och kioskbyggnaden) innefattar
avtalet skötseln (städning, gräsklippning) av de kringliggande områdena. Vi har avtalat med
staden att vi i stället för att erlägga hyra iståndsätter kioskbyggnaden med talkokraft och med
material som staden tillhandahåller till ett värde av ca 3 000 €/år.
Föreningen sköter bokningar av festplatsen åt övriga föreningar och aktörer i byn och för
uthyrningen åt utomstående. Föreningen vill hålla festplatsen levade både genom att ordna egna
evenemang och genom samverkan med övriga aktörer i byn.
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5. MEDLEMSEVENEMANG
Föreningen ordnar program separat eller tillsammans med andra föreningar inom området
(byfester, kulturevenemang osv) och deltar i olika evenemang (t.ex. Pojodagen, Julmarknaden i
Pojo).
Föreningen strävar efter att ordna minst ett kulturprogram (teaterbesök, konsertbesök el.dyl.) för
föreningens seniorer. Föreningen ordnar ”Historisk byavandringar” för att göra medlemmarna
bekanta med byns historia.
Föreningens festkommitté initierar och genomför olika fester, evenemang och verksamheter i
första hand för föreningens medlemmar. Ungdomssektionen ansvarar för evenemang och
verksamhet som riktar sig till barn och unga.
För år 2020 har planerats följande fester och evenemang:
− Valborgsjippo (30.4): Valborgsjippo f ör barnfamiljer i centrum av kyrkobyn i samarbete med
andra aktörer i byn.
− Valborgskaraoke (30.4): karaokedans på Gumnäs festplats.
− Pojodagen (13.6): föreningen deltar med egen verksamhet i byns gemensamma evenemang.
Dessutom ordnas kvällsfest på Gumnäs festplats.
− Midsommardans (19.6): ”lavadans” i Gumnäs öppen för alla. I början av kvällen
midsommarhappening för barn.
− Temadiscokvällar x 2 (i juni-juli): 90-talsdisco och RetroDisco på Gumnäs danslave.
− Traditionell lavadans (i juli): traditionell lavadans på Gumnäs danslave. I mån av möjlighet
kombinerat med kurs i lavadans.
− Augustifest (i augusti): början av kvällen med middag är avsedd för medlemmar. Efter det
allmän dans i Gumnäs.
− Back to School (i augusti): Sommarlovet avslutas med en fest för barn och unga i samarbete
med byföreningarna i Fiskars och Antskog.
− I samband med Julmarknaden i Pojo (21.11) firar vi föreningens årsdag.
Under året har vi också för avsikt att ordna andra evenemang, i mån av möjlighet tillsammans
med andra föreningar och aktörer. Byföreningen har intensifierat samarbetet med
byföreningarna i Fiskars och Antskog. Föreningarna ordnar gemensamma alternerande program i
respektive byar under hemmaföreningens huvudansvar: i februari ett vinterjippo i Antskog, i
början av juni Back to Sommarlovet i Fiskars och i augusti Back to School i Pojo.
Tillställningarna är i allmänhet öppna för alla. För medlemmar är inträdet gratis eller nedsatt.
Föreningens ambition är att arrangera evenemang med som är tillgängliga för alla oavsett t.ex.
social bakgrund.
6. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
Föreningen är medlem i Nylands byar rf, som är en takorganisation för byföreningar i Nyland.
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Föreningen kartlägger möjligheterna att ytterligare utveckla kyrkobyn. I samarbete med
föreningar och företag inom området deltar föreningen i gemensamma projekt som Pojodagen
och Julmarknaden.
Föreningen fortsätter samarbetet med andra föreningar i närområdet (Fiskars, Billnäs,
Åminnefors, Antskog, Skogböle osv.) samt ordnar och deltar i gemensamma byträffar.
7. 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.
8. MEDELSANSKAFFNING
Verksamhetsbidrag söks från stiftelser, samfund och företag.
9. 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.
10. 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.
11. STYRELSEN SAMMANSÄTTNING
Enligt stadgarna består styrelsen av de av höstmötet valda ordföranden och sex ordinarie
medlemmar samt dessas ersättare. Styrelsens medlemmar väljs för en period av två år så, att
hälften av styrelsen årligen är i tur att avgå.

