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1. TAVOITE JA TARKOITUS 
 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä 
vahvistaa Porvoon kaupallista vetovoimaa koko kaupungissa, myös ydinkeskustassa. Kaupan alan yritysten 
menestys on sidoksissa toimivaan, viihtyisään, monipuoliseen ja esteettömään keskustaan.  Kauppa myös 
houkuttelee ihmisiä käyttämään eri alojen palveluja, viihtymään kaiken palvelutarjonnan läheisyydessä. 
Kaupunkikeskustan viihtyisyyteen vaikuttaa myös kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö. Tavoitteena on 
kannattavuuden parantuminen eri näkökulmista kaikille osapuolille. 
 
Keskustan kehittämistyön keskeinen edellytys on toimiva yhteistyö kiinteistönomistajien, liike-elämän ja 
kaupungin välillä.  Hyvä yhteistyöilmapiiri antaa mahdollisuudet toimia samaan suuntaan, sovittaa yhteen 
erilaisia intressejä ja vahvistaa koko kaupungin imagoa sekä vaikuttaa asioiden kulkuun ja vauhdittaa niiden 
etenemistä.   

 
 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018 
 
Alkavan yhdistyksen 20. toimintavuosi on vahvasti Porvoon keskustan kehittymisen vuosi. vuonna 2017 
aloitettu vahvempi työ keskustan kehittämiseen jatkuu seminaarein, työpajoin, keskustelutilaisuuksin ja 
erityisesti yhteistyössä kaikkien keskustassa toimivien kesken.  Olemme keränneet yhteistyötahot mukaan 
kaupungin kanssa toimimaan ja antamaan oman panoksensa tulevaisuuden kaupunkikeskustan 
kehittämiseen. Kaavoituksen lisäksi kiinteistönomistajien panos kehittymisessä on erittäin tärkeä.  . 
Kaavoituksen lisäksi kiinteistönomistajien panos kehittymisessä on erittäin tärkeä.   
 
Elävä kaupunkikeskusta syntyy yhteisistä unelmista 
 
Keskustan kehittämisen uusi vaihde löytyi kun keväällä 2017 toteutettiin Uusi kaupunki kollektiivin toimesta 
työpaja jonka tuloksena syntyi raikkaita ideoita keskustan kehittämiseen.  Kaavoituksen lisäksi 
kiinteistönomistajien panos kehittymisessä on erittäin tärkeä Erityisesti torialueen kehittäminen on 
mahdollista toteuttaa ripeälläkin aikataululla, maa-alue kun on kaupungin omistuksessa.   Liikenneratkaisut 
ja kokonaisuuteen  vaikuttavien keskeisten kortteleiden (CM-kortteli, SOKOS/Lundi ja ns. Elannon tontti) 
toivotaan otettavan kehittämistyön kohteiksi.    
 
Porvoossa on yhä liian vähän kaupan neliöitä, kuten myös asuntoja.  Länsirannalle rakentuu ilahduttavasti 
asuntoja, mutta erityisesti kivijalkakauppaa kaivattaisiin myös sinne. Kaupungin toivotaankin aktiivisesti 
etsivän kaupalle lisää tilaa.   
 
Matkailun ja yrityselämän näkökulmasta katsoen hotellikapasiteetin puute on myös ratkaiseva tekijä kun 
kehitetään tulevaisuuden Porvoota. Länsirannalle hyväksytty kauppa/hotellitontti ei pelkästään riitä 
ratkaisemaan majoitusongelmaa, vaan jatkossa on etsittävä myös muita vaihtoehtoja. 
 
Yhdistyksen aloitteesta kaupunki teetti Elinvoimaindeksin tutkimuksen kesällä 2017 ja sitä päivitetään 
vuosittain.  
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3.  TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 
 
Yhdistyksen toimintaa ja edunvalvontaa koordinoi hallituksen lisäksi edunvalvonta- ja toimintatyöryhmä.  
Lisävoimia kaikkeen tekemiseen etsitään yhä, eräänä mahdollisuutena Silmu ry:n kanssa mahdollisesti 
aloitettava projekti.  Jos projekti toteutuu, toisi se apuvoimaa käytännön työhön.   
 
 
3.1. Edunvalvontatyöryhmä 
 
Edunvalvontatyöryhmän tehtävänä on edistää yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista. Työryhmä tuo julki 
yhdistyksen toimintaa ja sen tavoitteita kaupunkilaisille, julkiselle hallinnolle,  kiinteistönomistajille, yrittäjille, 
tiedotusvälineille ja muille asian kannalta keskeisille tahoille.  Keinoina julkiset kannanotot, 
keskustelutilaisuudet, organisoitu keskustelu netissä jne.    Toiminnalla pyritään ennen kaikkea 
aikaansaamaan mahdollisimman laaja yhteinen näkemys ja tahtotila jalankulkupainotteisen keskusta-alueen 
ja sitä edistävien hankkeiden toteuttamiseksi.  Kaikenlaiset kulkuneuvot, kävelijät ja kevyt liikenne kuuluvat 
vireään kaupunkikeskustaan 
Tärkeitä neuvottelu- ja vuoropuhelukumppaneita ovat mm. Porvoon kaupungin ylin poliittinen ja 
virkamiesjohto, kaupunkisuunnittelun vaikuttajat, keskeisten luottamushenkilöelinten puheenjohtajat, 
suurimmat kiinteistönomistajat, keskeinen yritysmaailma ja yrittäjien yhdistykset sekä kaupunkilaiset.   
 
Vuonna 2018 Edunvalvontatyöryhmä toteuttaa yhdessä kaupungin kanssa  keskustelutilaisuuksia, 
työpajoja ja jatkoseminaareja    
             
 
3.2. Toimintatyöryhmä 
 
 
Toimintatyöryhmä toteuttaa ja koordinoi tapahtumia, joilla elävöitetään kaupunkikeskustan elämää ja 
kaupankäyntiä.  Aikaisempien vuosien toimintamalleja kehitetään edelleen, ja tarvittaessa ostetaan palveluja 
muilta tahoilta.    
 
Yhdistys käyttää mahdollisuuksien mukaan paikallisten oppilaitosten apua toiminnassaan. 
Jäsenhankintakampanja tapahtumamarkkinoinnin yhteydessä on tuottanut jonkin verran tulosta ja tätä tapaa 
jatketaan, mutta kehitetään myös muita jäsenhankintatapoja.  Tämän kaiken toteuttamiseen on löydyttävä 
lisäresursseja henkilöpuolelle. 
 
 

 
4.  TAPAHTUMAT 
 
 
Vuoden 2017 aikana toteutetaan seuraavat tapahtumat: 
 

 
4.1.  PORVOON PÄIVÄT 9.-10.6.2018 Tapahtumaan sisältyy toritapahtumat, puistotapahtumat ja 
Jokimarkkinat.  Koko kaupungin kattava Porvoon Päivät kokoaa eri tahoja yhteen.  Tapahtuma-alueina koko 
keskusta.   Porvoon Päivät 2018 pyritään järjestämään entistä suuremmaksi tapahtumaksi jossa 
elementteinä ruoka, musiikki, kulttuuri, liikunta, toritapahtumat, kauppa ym 
 
Porvoon päiviin liittyvät  Jokimarkkinat järjestetään lauantaina ja sunnuntaina, yhteistyökumppanina   
Lions club Porvoo Borgoensis.  
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4.2. Joulunajan  perinteinen yhteiskampanja TULE JOULU PORVOOSEEN.  Joulukampanjan yhteydessä 
järjestetään Porvoon Joulunavajaiset, Näyteikkunakilpailu sekä Porvoon Joulumarkkinat. 

  
  Porvoon Joulun  avajaiset lauantaina 24.11.2018.   

  Joulun näyteikkunakilpailu 24.11.2018 alkaen… 

  Porvoon joulumarkkinat  lauantaina ja sunnuntaina  8.-9.12.2018 
 

Joulunajan tapahtumien hyväksi koettu konsepti toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.  Joulumarkkinoita järjestetään samana viikonloppuna useita, joten vuonna 2017 aloitettu viitoituksen 
ja  paikoitustilojen  laajentaminen sekä ylimääräisten käymälöiden ja muiden palvelujen parantaminen jatkuu 
myös vuonna 2018.   Yhteistyökumppanina Porvoon joulumarkkinoilla on  Lions club Porvoo Borgoensis, 
joka jakaa tuoton hyväntekeväisyyteen Porvoon seudulle. 
 
4.3.   Porvoo After Work  joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina ostostapahtuma vähintään klo 20 asti. 
     
 

5. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
 
Sisäinen tiedotus jäsenkunnalle ja sidosryhmille tapahtuu jäsentiedotteiden, kirjeiden, sosiaalisen ja muun  
median  ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Yhdistyksen verkkosivuja päivitetään pitkin vuotta 
tapahtumien ja muun ajankohtaisen toiminnan mukaan.   
 
Viime vuosina hyvä yhteistyö säännöllisten tapaamisten muodossa  Porvoon kaupungin  matkailutoimen 
kanssa on avannut uusia yhteistyötapoja esim. Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen kanssa.  Tätä 
yhteistyötä kehitetään vielä tiiviimmäksi yhteistyössä Posintra Oy:n kanssa.  
 
Tapahtumien osalta näkyvämpi markkinointi aikaisempien vuosien tapaan Porvoon ulkopuolella olisi erittäin 
tärkeää.  Yhdistys toteuttaa paikallisesti erittäin huomattavaa markkinointia   

 
 

6. MUU TOIMINTA 
 
Valtakunnallisen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n  kevätkokous järjestetään Porvoossa 12.4.2018 
Taidetehtaalla.  Kokouksen lisäksi järjestetään avoin seminaarin tapainen ohjelma johon osallistutaan 
paikallisesti keskustan kehittäminen fokuksena.    
 
Vuosittainen EKK:n Vuosikonferenssi on hieno tilaisuus päivittää kaupunkikeskustojen kehittämiseen liittyvät 
asiat ja samalla tavata eri alojen toimijoita.  EKK:n vuosittaiseen opintomatkaan osallistuu puheenjohtaja. 
 
Yhdistys osallistuu Silmu ry:n kaupunkijaoston toimintaan. 
 

 

7. VARAINHANKINTA 
 
Varainhankinnan keskeisen osan muodostavat jäsenmaksut sekä Porvoon kaupungin 
asiantuntijapalveluiden osto riittävät vain osittain toiminnan toteuttamiseen.  Tapahtumien kautta joudutaan 
etsimään sponsorointitukea ja mainostuottoja.  Tapahtumien myötä jäseniä tulee mukaan toimintaan 
vuosittain lisää, valitettavasti myös moni toimija on joutunut luopumaan yrittämisestä tai toiminta on siirtynyt 
ns. valtakunnallisiin käsiin jotka eivät katso toimintoja paikallisin silmin.    
 
Muita tuloja yhdistykselle kertyy infotaulun mainostila- ja kalustovuokrina, sekä järjestettävien tapahtumien 
kautta. 
 
 
 


