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VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS ry
FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 10.3.2020  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, Maria Lindborg-Wigert, Mika Peltola, Max Lundell, Tuukka
Vasama, Johanna Rajamäki sekä Marko Kangas. Heikki Kotsalo ja Markku Mikkola luopuivat
hallituksen jäsenyydestä ja heidän tilalleen valittiin Arja Rajakaltio, Petri Tykkä ja Olli Pajanen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Mira Salmi ja varalle Eirik Nikander.

Yhdistyksen toiminta 2020
Wanha Porvoo - Gamla Borgå -lehti ilmestyi vuonna 2020 kaksi kertaa, toukokuussa sekä
joulukuussa. Lehden päätoimittajana toimi Juli Sparfven, joka teki hienon uudistamisen lehden
ilmeeseen.

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

Tapahtumat 2020
Covid-19 Pandemian johdosta yhdistys ei ole voinut järjestää vuonna 2020 perinteistä vapun
viettoa Linnamäellä. Samoin Pihakirppis -tapahtuma kuten myös perinteiset joulumarkkinat
VPK:n talolla jouduttiin peruttamaan pandemian takia. Sen sijaan yhdistyksen toimesta tarjoiltiin
Lucian päivänä 13.12 ilmaista glögia Vanhalla Raatihuoneentorilla siitä huolimatta, että itse
Lucian kruunajaistapahtuma oli pandemian takia jouduttu peruuttamaan. Glögitarjoilun
vastaanotto oli lämmin ja positiivinen.

Vuonna 2020 yhdistyksen toiminta keskittyikin suuresti Wanha Porvoo – Gamla Borgå -lehden
kehittämiseen. Uuden päätoimittajan myötä lehti onkin kokenut monia muutoksia sekä saanut
varsin laadukkaan uudistetun ilmeen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Vuosikokous pidetään Cocid-19 Pandemian johdosta etänä 9.3.2021 klo 18.00 alkaen Zoom
kokouksena, johon kokoukseen halukkaille osallistujille jaetaan linkki henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen toiminta 2021

Yhdistyksen toimintaan tulee vuoden 2020 tavoin merkittävästi vaikuttamaan Covid-19
Pandemian kehittyminen Suomessa ja maailmalla sekä pandemian mahdollisesti aiheuttamat
rajoitukset jatkossa ihmisten väliselle kokoontumiselle sekä liikkumiselle yleisesti. Tässä
vaiheessa teemme suunnitelmia vuoden 2021 toiminnalle ja jatkossa tulemme näkemään
tuleeko pandemia tekemään muutoksia ja kuinka paljon suunnitelmiimme.
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Yhdistyksen kaiken toiminnan lähtökohtana on lisätä asukkaidemme 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. 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 2021 (huomioiden Covid-19 Pandemian aiheuttamat mahdolliset muutokset)
- Vapunpäivää vietämme jälleen yhdistyksen toimesta Linnamäellä. Ohjelmassa musiikkia

ja simatarjoilua.
- 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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