
                                                                             

PORVOON JOULUNAVAJAISET  

                                     Lauantaina 24.11.2018 
 

Jouluvalot syttyvät ja joulupukki saapuu laivasatamaan ja lähtee klo 11  seurueensa kera kulkueena VPK:n 

soihdunkantajien johdolla pitkin  jokirantaa   Runeberginpuiston kautta Lundin aukiolle.   Kulkueessa joulupukki 

ja muori hevoskärryissä sekä tonttujen joukko kaupunkilaisia tervehtien. Lundin aukiolla tontut kutsuvat 

joulupukkia kaupunkiin iloisilla lauluilla ja kotieläimet odottavat rapsuttajia.  Tapahtuma on osa valtakunnallista 

joulunavausviikonloppua.  

 

OHJELMA LUNDINAUKIOLLA 

klo 10        alkaen joulumusiikkia 

klo 10-14  Hembölen kiertävä kotieläinpiha, eläimiä rapsuteltavana 

klo 10.30  Kansantanssiryhmä Kipinät  Kerkkoon Nuorisoseurasta esittää tanssit: 

                 Linnanneidot, Nappipolska, Kiiriminna jaPolka efter A 

klo 10.45   Tonttutyttöjen ohjelmaa joulupukkia odotellessa 

Joulupukki muoreineen ja tonttuineen saapuu tervehtimään yleisöä 

Joulunavauspuhe  Fredrick von Schoultz,  apulaiskaupunginjohtaja  

Jouluohjelmaa lauluineen ja leikkeineen esittää Porvoon Teatteri 

Joulupukki on tavattavissa Sokos/Lundin aulassa noin klo 11.30 -13 

sen jälkeen pukin matka jatkuu kohti Taidetehdasta jossa valmistaudutaan jouluun! 

 

OHJELMA TAIDETEHTAALLA     

klo 13 – 15.30 Tonttupaja Joulumaassa Kauppakujalla                            

klo 14 – 15.30 viihdytään  joulupukin seurassa Kauppakujan Tonttupajassa  

 

NÄYTEIKKUNAKILPAILU 24.11. – 16.12. 
Suosittu näyteikkunakilpailu alkaa joulunavajaisista ja kestää 3 viikkoa yrittäjien toivomuksesta.   Tänä vuonna ikkunat julkaistaan 

Itäväylän verkkosivulla. Yleisö äänestää oman suosikkinsa liikkeissä tai verkkosivulla.   Myös raati arvioi ikkunat, ja tänä vuonna 

palkitaan sekä yleisön suosikki että raadin valitsema voittaja.  Raatiin kuuluu   Anne Lahnajärvi/Uusimaa,     Mika Laine/Itäväylä,  

Eija Kölhi/Iskelmä Porvoo,  Sari Myllynen/ matkailu- ja markkinointipäällikkö,  Susanne Dahlqvist/Event Factory sekä Haaga-

Helia/Myynnin- ja visuaalisen markkinoinnin opiskelijat  Helena Välimäki, Sabina Söderlund ja Susanna Horn. 

 Palkintoina kunnian  lisäksi  500 euron markkinointipaketti Itäväylään.  Äänestäjien kesken arvotaan Joulukori Kauppakeskus 

Lundista, jouluinen kukkaistutus Porvoon Kukkatalosta sekä kultaiset korvakorut Kello- ja koruliike Olle Anderssonilta.    

Ikkunat äänestettävissä osoitteessa  jouluikkuna.itavayla.fi 

 

JOULUPUKKI MUISTAA AUTOILIJOITA 

 
LISÄPAIKOITUS TORILLA 24.11. – 6.1.  

Rauhankadun puoleisella torialueella ark klo 8-21, la-su klo 8-18.   Ei yöaikaan.  HUOM! P-maksu arkisin klo 18 asti   

 

ILMAISIA PAIKOITUSPÄIVIÄ JOULUN ALLA lauantaisin  24.11.- 5.1.    

Porvoon kaupungin omistuksessa olevilla yleisillä pysäköintipaikoilla! Pysäköintipaikkojen kierron varmistamiseksi tulee kuitenkin 

noudattaa liikennemerkeissä esitettyjä aikarajoituksia. Aikarajoitusten noudattaminen koskee myös pysäköintipaikkoja, joissa on 

pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. 

Taidetehtaalla kahden tunnin ilmainen pysäköinti päivittäin.  Lundissa ilmainen paikoitus lauantaisin 17.11.-29.12.   

 

PORVOON JOULUMARKKINAT 8.-9.12.2018 VANHALLA RAATIHUONEENTORILLA 

Tunnelmallisessa Vanhassa Porvoossa Raatihuoneentorilla  molempina päivinä klo 10 – 16 myytävänä käsitöitä, jouluisia herkkuja 

ja koristeita.  Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen Porvoon seudulla.  Porvoon kaupunki järjestää ylimääräisiä paikoitusalueita ja 

viitoitusta sekä yleisökäymälöitä joulumarkkinoiden ajaksi. järj. Lions club Porvoo Borgoensis  ja Porvoon elävä keskusta ry 

http://www.jouluikkunat/

