VANHAN MALMIN asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelle 2021
Kulunut vuosi on jälleen ollut erilainen hallitsevan pandemian johdosta.
Monet asiat voitiin kuitenkin toteuttaa ja kokoukset pidettiin suunnitelmien mukaisesti.
Yhdistys seurasi annettuja coronaohjeita.
Syysmarkkinat pidettiin vanhalla torilla 11.09.2021. Ilma oli mitä parhain ja kävijöitä oli
runsaasti. Erilaisia tuotteita oli myynnissä ja yhteensä 17 myyjää oli paikalla. Vuoden
kilpailussa piti arvata miten paljon perunasäkki painoi. 50 henkilöä oli mukana arvaamassa,
heistä 2 arvasi oikein, eli 10,098 kg. Arpa suosi Sofia Fagerlundia joka sai perunasäkin
omakseen. Yhdistys grillasi 19 pakettia makkaroita
ja paistoi 90 vohvelia.
Vuosikokous pidettiin 26.04.2021 Björkfeldtin talossa ja kokoukseen oli myös mahdollista
osallistua digitalisesti Zoom’in kautta. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus sekä
puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi valittiin Ralf Juslin.
Tea Laiho sekä Tom Ramström poistuivat hallituksesta.
Hallitukseen valittiin: Susanna Blåberg (uudelleen valittu), Sonja Österholm
(uudelleen valittu), Marika Eklund-Pelto (uudelleen valittu), Atte Ljungqvist
(uudelleen valittu), Daniel Lindström (uudelleen valittu), Marian Vuorinen
(uudelleen valittu), Marina Bergman (uudelleen valittu) Curt Ruokolahti
(uudelleen valittu), Jane Wingren (uusi) sekä James Kinghorn (uusi)
Toiminnantarkastajaksi valittiin Johan Nyberg, varalle Niklas Fjäder.
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 9 kertaa.
Perustamiskokous pidettiin 10.05.2021 missä tehtävät ja vastuualueet jaettiin seuraavasti:
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varapuheenjohtaja: Sonja Österholm
sihteeri: Marika Eklund-Pelto
rahastonhoitaja: Susanna Blåberg
meteriaalivastaavat: Atte Ljungqvist ja Curt Ruokolahti
vuosikokous: koko hallitus
jäsenjuhlat: Marina Bergman
syysmarkkinat: Marika Eklund-Pelto
informointi ja web: Jane Wingren sekä Marina Bergman
joulumarkkinat: markkinasuunnitteluun valittu erillinen työryhmä

● adventtikalenteri: Jane Wingren
Vastuuhenkilöt saivat tehtäväkseen valita ryhmä joka toteutti tehtävän tai tapahtuman.
Jäsenjuhlat pidettiin 25.08.2021 huonon sään takia poikkeuksellisesti Palokunnantalolla.
Juhlaan osallistui 33 aikuista sekä 5 lasta. Jordkällarin syyskesän bufeeateria á 15€ oli erittäin
maukas ja ilta oli kaikin puolin onnistunut.
Kirpputori Kankurinkadulla 12.09.2021
Syyssiivous alueella sunnuntaina 31.10.2021
27.11.2021 sytytettiin perinteisesti joulukuusen valot vanhalla torilla.
Joulupukki tuli myös paikalle ja tanssittiin yhdessä piirileikkejä Mathias Johnsonin
säestyksellä. Sen jälkeen nautittiin glögistä, Marianin leipomista pullista sekä Jordkällarin
sponsoroimista piparkakuista.
Adventtikalenteri avattiin 28.11.2021. Mukana olevat talot reitillä koristelivat ikkunansa
oman valinnan mukaan ja sytyttivät numerolaatikon kyseisenä päivänä.
Tänä vuonna olivat myös muutamat kauppiaat mukana ja olivat antaneet esineen joka tavalla
tai toisella liittyi heidän toimintaansa. Tehtävänä oli yhdistää esine siihen kuuluvaan
yritykseen. Kilpailuun sai osallistua täyttämällä lomakkeen näissä yrityksissä ja voittajat
palkittiin. Facebook antoi myös hieman vinkkejä helpottamaan kilpailua.
Tämän vuoden merkittävin uusi projekti oli polkusillan koristelu. Silta sai hienot
metallikaaret ( kiitos TunturiTec) jotka koristeltiin kuusenhavuilla ja valoilla ( kiitos ryhmälle
yhdistyksen jäseniä ). Yhdistys sai todella paljon positiivista palautetta tästä hienosta
aloitteesta.
Joulumarkkinat
Monen keskustelun jälkeen hallitus päätti että aloitamme markkinasunnittelun.
Perustettiin sunnittelutyöryhmä.jonka tehtävänä oli laatia hieman erilainen markkinakonsepti.
Päädyttiin ajatukseen että markkinat järjestetään erillisillä pihoilla ja siten kapeilla kaduilla ei
olisi lainkaan myyntipöytiä. Lasse Andersson kutsuttiin asiantuntijana mukaan ja hän teki
hienon karttaehdotuksen markkinaalueesta.
Tämä kartta julkaistiin Paraisten Kuulutuksissa ja oli myös nähtävillä eri puolilla kaupunkia.
Jokainen piha sai oman numeronsa ja Atten valmistamat ”opasteet” näyttivät suuntaa
markkinavierailijoille. Hankittiin yhdistyksen toimitsijoille heijastinliivit tekstillä ” Gamla
Malmen Crew”. Myös tällä uudella markkinkonseptilla piti ainoa lupaa eri viranomaisilta,
mikä aiheutti lisää paperitöitä sekä kustannuksia. Paikkavaraukset hoidettiin kaupungin Lyyti
ohjelman kautta, ja suurin osa paikoista oli varattu.
Myöskin sää suosi tämän vuoden markkinoita ja kävijöitä oli todella paljon.
Rasken kylätalo
Päivi Tallberg on luvannut laatia suunnitelman millä tavalla tämä talo voitaisi kunnostaa
sopivaksi kerhotilaksi.
Uudet asukkaat saivat tervetuliaislahjaksi Jordkällarin lahjakortin.

Pentanque-rata
Mikäli kiinnostusta löytyy voi yhdistyksemme rakentaa radan entiseen leikkipuistoon
( Fleminginpuisto, Runeberginkadulla ) Jatulintarhan viereen.
Yhdistys on ostanut kolme varoitusmerkkiä Leikkivät lapset jotka sijoitetaan sopiviin
paikkoihin Vanhalla Malmilla.
Kalustevuokraus
Yhdistys vuokraa katettuja myyntipöytiä á 20€, hinta on korkeampi paikalle tuotuna.
Yhdistyksen jäsenille vuokrataan myös seuraavat:
oksasilppuri 10€/ 2 vrk , juhlateltta (3x6m) 10€/ 2 vrk , tikkaat 10€/ 2 vrk sekä
hiiligrilli 10€/ 2 vrk.
Kaasugrilliä ei vuokrata
Jäsenyhdistyksen edustajana Vanhan Malmin Säätiössä on Marika Eklund-Pelto
sekä edustajana Paraisten kaupungin rakennustoimikunnassa on Kalle Alho.
Hänet valittiin tehtävään hallituksen kokouksessa 23.11.2017
Vuoden 2021 toiminnan alijäämä oli - 2.594,92 €
Jäsenmäärä on vuoden aikana ollut yhteensä 67 jäsentä/taloutta sekä 6 yritystä.
Tiedot yhdistyksen toiminnasta löytyvät parhaiten osoitteesta
www.gamlamalmen.com tai Vanhan torin ilmoitustaululta
Jäsenkirjeet jaetaan alueen postilaatikoihin.
Yhdistyksellä on myös oma Facebook sivu.

