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VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS ry
FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 5.3.2019  Rakuunarykmentin tiloissa osoitteessa
Jokikatu 24.  Läsnä oli muutamia henkilöitä hallituksen lisäksi. Osallistujille tarjottiin kahvia ja
pullaa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Frankenhaeuser. Hallituksen jäseniksi valittiin
Juha Kaitaranta, Eva Utter-Lindfors, Heikki Kotsalo, Maria Lindborg-Wigert, Mika Peltola, Tuukka
Vasama ja Markku Mikkola. Lotten Lindborg-Suhonen luopui hallituksen jäsenyydestä ja hänen
tilalle valittiin Marko Kangas sekä Max Lundell. Toiminnantarkastajaksi valittiin Mira Salmi ja
varalle Eirik Nikander.

Yhdistyksen toiminta 2019
Wanha Porvoo - Gamla Borgå -lehti ilmestyi vuonna 2019 kaksi kertaa, toukokuussa sekä
marraskuussa. Lehden päätoimittajana toimi Anna Stenius joka teki hienon uudistamisen lehden
ilmeeseen.

Lehti jaettiin hallituksen jäsenten voimin jokaiseen Vanhan Porvoon postilaatikkoon, postitettiin
eri sidosryhmille sekä jaettiin Vanhan Porvoon kaupoissa, Porvoon Matkailutoimistossa sekä
joulumarkkinoilla. Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi ilahduttavan moni Vanhan Porvoon asukas.

Tapahtumat 2019
Vappu vietettiin jälleen Linnamäellä. Läsnä oli lukuisa juhlaväki viileässä kevätsäässä.
Musiikista vastasi vanha tuttu soittokunta. Tarjolla oli simaa.

Pihakirppis -tapahtuma järjestettiin elokuussa yhdessä Pappilanmäen ja Myllymäen
asukasyhdistysten kanssa. Tapahtumaan osallistui monta pihaa Vanhassa kaupungissa ja
Myllymäellä. Pappilanmäella tapahtuma järjestettiin Pastori Virénin Puistossa. Kävijöitä oli
runsaasti ja moni oli tullut tekemään ostoksia myös kauempaa.

Tapahtumassa mukana olleet myyntipaikat olivat etukäteen nähtävillä laadituilla kartoilla.
Tilaisuutta mainostettiin etukäteen Facebookissa ja asukastiedotteissa sekä lehti-ilmoituksilla.
Sää oli lämmin ja aurinkoinen. Tilaisuus sai runsaasti positiivista palautetta!

Perinteiset joulumarkkinat pidettiin viikonloppuna 7. -8.12. VPK:n talolla. Ihmisiä riitti mukavasti
ja myyjät olivat tyytyväisiä omaan myyntiin ja järjestelyihin. Kahvilatoiminnasta huolehti jälleen
hienosti Fredrika -koulu. Kaupungissa ja lähialueilla oli samanaikaisesti myös muita
joulumarkkinoita, jotka tapahtumat lisäsivät vierailijoita sekä joulutunnelmaa Porvoon
keskustassa.

Lucian kruunajaisten yhteydessä 13.12 asukasyhdistys tarjosi perinteen mukaan
Raatihuoneentorilla paikalla olevalle yleisölle ilmaiset glögit 400 mukia. Vastaanotto oli jälleen
erittäin positiivinen ja tunnelmallinen.
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Vuosikokous pidetään 10.3.2020 klo 18.00 Rakuunarykmentin tiloissa osoitteessa Jokikatu 24.
Yhdistyksen toiminta 2020
Yhdistyksen kaiken toiminnan lähtökohtana on lisätä asiakkaidemme viihtyvyyttä ja
yhteenkuuluvuutta asuinalueellamme. Emme tietenkään voi unohtaa sitä, että Vanha Porvoo on
yksi maamme suosituimmista matkakohteista ja näin erityisen kiinnostuksen kohteena myös
monille muille ihmisille. Toimintamme seuraa pitkälti edellisinä vuosina järjestettyjä tapahtumia
mutta pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tuomaan jotakin uutta toimintaamme.
Hallituksen toivomuksena on, että asukkaat osallistuisivat aktiivisemmin Vanhassa kaupungissa
järjestettäviin tapahtumiin ja mahdollisuuksiensa mukaan olisivat mukana myös tapahtumien
järjestelyissä.

Vanha Porvoo – Gamla Borgå - lehti ilmestyy perinteisesti keväällä ja joulun tienoilla. Lehden
päätoimittajan paikka on auki ja hallitus etsii jatkajan tehtävälle. Pidämme lehteä erittäin
oleellisena osana yhdistyksen toimintaa ja lehden rooli Vanhan Porvoon historian tallentajana ja
kertojana on mielestämme merkittävä. Yhdistyksen internetsivuja päivitetään aina tapahtumien
mukaan ja niitä myös kehitetään aktiivisesti. Otamme mielellämme palautetta sekä
kehitysehdotuksia vastaan.

Vuokraamme jatkossakin edelleen yhdistyksen omistamia työvälineitä sekä työkaluja.

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin, avustuksiin sekä yhdistyksen lehden
ilmoitustuloihin. Toivomme että ainakin 200 taloutta maksaisi yhdistyksemme jäsenmaksun.

Tapahtumat 2020
- Vapunpäivää vietämme jälleen yhdistyksen toimesta Linnamäellä. Ohjelmassa musiikkia

ja simatarjoilua.
- suosittu asukasilta järjestetään mahdollisuuksien mukaan jo kuluvan kevään aikana.

Mikäli tilaisuus järjestetään, vanhan kaupungin ravintoloilta pyydetään tarjouksia
tilaisuuden järjestämisestä.

- asukkaiden yhteinen pop-up-tapahtuma Syödään yhdessä järjestetään tilaisuuden tullen
ja säiden salliessa Raatihuoneen torilla.

- pihakirppis –tapahtuma järjestetään jälleen tänäkin vuonna elokuussa. Tilaisuus
järjestetään yhdessä Pappilanmäen ja Myllymäen asukasyhdistysten kanssa.

- Lucian kruunajaisten yhteydessä Raatihuoneentorilla yhdistys tarjoaa juhlayleisölle
lämmintä jouluglögiä.

- Wanhanajan joulumarkkinat järjestetään tuttuun tapaan VPK-talolla jonain viikonloppuna
joulukuussa.
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