
PORVOON PÄIVÄT 8.-9.8.2020 OHJELMA  

 

OPASTUKSET 

LA 8.8. KIERTOAJELUINA uusille porvoolaisille 

Suomenkieliset opastukset klo 11 & 14  
Ruotsin- ja englanninkieliset klo 12.30  
Lähtö Rauhankadun turistipysäkiltä, kesto n. 1 h 
Järj. Porvoon kaupunki ja Porvoon Matkailuoppaat 
 
klo 15 Porvoo -kirjailijoiden kaupunki, kesto n. 1 h, 8 eur 
lähtö Fredrika Runeberginpuistosta järj. Porvoon Matkailuoppaat 
 

KAUPPATORILLA    LA 8.8. KLO 9– 14 

MUSIIKKIESITYKSIÄ  

Vaskiseitsikko Werner S klo 10 – 10.45 
 Jari Nenonen, esskornetti -  Pasi Kiiski, B-kornetti - Teppo Ruohtula, B-kornetti -  Per Hytönen, alttotorvi  -  Aki Oja, 
tenoritorvi  -  Tom Bildo, baritonitorvi  -  Patrik Latvala, tuuba 
 
Porvoo Borgå Rock & Blues Club ry  
trubaduuri Daniel Österlund sekä Bridge of Rock/ balladit,  blues, soft rock  akustisesti,  infoa yhdistyksestä, rock- ja 

bluesaiheinen tietovisa, palkintona 2 lippua 19.9.2020 Palokunnantalon konserttiin   
 
Fillaripianisti  kiertää pitkin kaupunkia 
 
 
TANSSIESITYKSIÄ TORILLA  

Tellus ry klo 11.30   Ritzy Riot kilpaileva latinoshow ryhmä  & Dance Freaks  

Porvoon Fatimat/ Itämaista vatsatanssia  klo 12.30   
Roly Gonzalezin salsaryhmä klo 13 

ESITTELYT & MYYNTI 
 
Porvoon kirjasto    P-alueella     Tule tutustumaan upouuteen, värikkääseen kirjastoautoon ja kirjastofillariin sekä  
lainaamaan kesälukemista! 
 
Porvoon pyöräkeskus  P-alueella klo 9 – 15   Tule koeajamaan sähköpyöriä  
 
Osuuskauppa Varuboden-Osla  S-Mobiili opastusta ja tietoa, onnenpyörä jota saa pyöräyttää joko jo mobiilia käyttävät 

asiakkaat taikka uudet innokkaat lataajat. 

Porvoon Vesi   kutsuu noutamaan maailman parasta hanavettä pulloihin ja esittelee toimintaansa.  Ota oma vesipullo 
mukaan! 

Porvoon Energia    Osastolla  voi polkea watteja, tule ja testaa miten paljon energia jaksat tuottaa 

Rosk´n Roll –jätehuoltopalvelun teltalta saa tietoa jätehuollosta ja lajittelusta. Osastolla voi myös osallistua arvontaan.   

Porvoon kuntatekniikka &  Liikenneturva   keskustelee liikenneturvallisuudesta, uudesta Liikennelaista ja  kestävästä 
liikkumisesta.   Ilmianna vaaranpaikka- ja pyöräliikennejärjestelyiden parantamistarve-palvelu.  
Ilmastokettu  piipahtaa  klo  10,11,12,13.  
 
Asianajotoimisto Reims & Co Oy   juristit antavat oikeudellista neuvontaa, kysy meiltä vaikka perintösuunnittelusta. 
 
SPR Borgå -Porvoon osastolla laastaripiste, infoa SPR:n toiminnasta ja Onnenpyörä-arpajaiset. Kaupunginpuistossa 
Nallesairaala   
 



Kirjamyynti ja esittely    TYKKIVARKAIDEN NAINEN   Veijarimainen jännitysromaani, joka tapahtuu pääosin Sikilän 
kylässä ja Porvoossa, mutta saa myös muun muassa entisen Neuvostoliiton sotavoimien komentoketjun yskähtelemään.  
Kirjaa esittelee ja myy kirjoittaja, takavuosien porvoolaistoimittaja Veikko Niemi. 
 
Glass Design Seija Auvinen Tiffany- ja sulatuslasitekniikalla tauluja, koristeita, lintuja, enkeleitä, lyhtyjä, koruja ym 
 
Kotikylän Unelma artesaanihunajaa, käsintehtyä hunajapohjaista  luonnonkosmetiikkaa sekä aitoja 

mehiläisvahakynttilöitä 

Marja Lehto  korumyynti, korvakoruja tölkinpohjista ja kahvikapseleista 
 
Liikkuva nuorisotyö  jalkautuu puistoon, torille ja Lundinaukiolle 
 
Itäväylän teltalla leikkimielistä kisailua. Tule ja tapaa toimittajia. 

Niko Laurilan valokuvat ja kuvatuotteet esillä. 

Yhdistykset esittelevät toimintaansa: 
Porvoon Seudun Rauhanturvaajat ry 
Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset  OmaisOiva Itä-Uusimaan ja yhdistyksen toiminnan esittelyä 
Itä-Uudenmaan Tuglas-seura ry   Viroa esittelevää materiaalia 

Porvoon Nykymartat ry la   non-stop työpajaa, helpoin kädentaitotekniikoin, toiminnan esittelyä ja vinkkejä. 
 
KAUPPATORILLA SU 9.8. KLO 9-16  

Kirpputori  halukkaille omatoimisesti omin pöydin ja ilmaiseksi. 
 Ei autostamyyntiä, huomioi kaupungin kirpputorisäännöt!   
 
Kirpputori myös Länsirannan kirppisalueella su 9.8. klo 9 - 16 
  

LUNDIN AUKIO LA & SU  8.–9.8. KLO 9-14 

Ilo-korut Oy  la   Suomessa käsityönä aidoista luonnon korukivistä, helmistä ja hopeasta valmistettuja koruja 

Kauppakeskus Lundi  la  & su  jakaa ilmapalloja  

Oriflamen kosmetiikka-ja hyvinvointituotteet, Annukka Uusi-Simola   la & su  
 
Hunajafillari  Markus Sirkka  la  porvoolaista hunajaa ja muita hunajaan ja mehiläisiin liittyviä tuotteita 
 
Birgitta Starck   la & su   kuivakukka asetelmia ja kransseja, sekä koristemaalatut korit. 
 
Yrttisaippua Sarlin Oy     la & su yrttisaippuat,  yrttivoiteet ja Deot. Pellavaiset ja eko-materiaaliset pyyhkeet, 
turbaanit, laudeliinat, löylypussit. 

  
Ritva.Sarlin@VALIO.FI 50 eija 

    
3×3 popup- teltta. Telttaan tulisi myös Linnunradan tilan Sanna Siira elintarvike hampputuotteinen 

 

Linnunradan tila     la & su   Öljyhampputuotteita: elintarvikkeita ja luonnonkosmetiikkaa,  alpakanvillaisia asusteita.  
 

Lilia-helmet   la    itsetehtyjä korvakoruja, rusetteja ja silikonihelmistä tehtyjä koruja ja asusteita 
 
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys (PSEY) ry   la & su   
Tolkkisten kissatalon toiminnan esittelyä ja kannatustuotteiden myynti  
 

Eläinten turvakoti Saparomäki  la    ryhdy eläinkummiksi, tutustu toimintaan, osta mukaan leivonnaisia 
 
Porvoon Seudun Selkäyhditys ry   la 
Porvoon Vammaisneuvosto   la 
Porvoon Eläkkeensaajat ry   la  
Porvoon Yhdistyskeskus ry   la  
Porvoon Nivelyhdistys ry    la  
Porvoon kansalliset seniorit ry    la  
Liikkuva nuorisotyö   jalkautuu puistoon, torille ja Lundinaukiolle 
 
 



KAUPUNGINPUISTOSSA LA 8.8. KLO 9 - 14 

Lasten Teatterilaiva - Koko Perheen Musiikkiteatterielämys! 
Esitykset klo 10.00 ja 11.30  Teatteri Soittorasia 
Lasten Teatterilaiva -esitys sisältää teatteria, yhteislaulua ja hauskanpitoa!   
 
SPR Porvoon osaston Nallesairaala   Lapset voivat tuoda nalleja, nukkeja ja pehmoleluja hoidettavaksi Nallesairaalaan, 
ja opetella niiden avulla ensiapua ja sairaanhoitoa. 

 
Multicultural Association of Porvoo ry  MAPorvoo  monikulttuurinen tapaamispiste, street food standi & kahvila, 
aasialaisia ja lähi-idän herkkuja, thaimaalaista katuruokaa 
 
Nuorisovaltuusto NUVA   sumopainia, pinssien tekoa, onnenpyörä, popcornia  ym. 
Ohjaamo   toiminnan esittelyä 
Liikkuva nuorisotyö   jalkautuu puistoon, torille ja Lundinaukiolle 
 
Päiväkoti Piccolo Oy  ilmapalloja, värityskuvia sekä loru-laulu hetki 
 
Porvoon Kielikylpy ry toiminnan esittelyä 
 
Porvoon vanhempainyhdistykset ry  valokuvasuunnistusta, arvontoja ja lapsille sädehtivä ilmapallo 
 
MLL Uusi Porvoo   onnenpyörä, kasvomaalausta, piirustuspiste, toiminnan esittelyä 
 
Filadelfiaförsamlingen i Borgå r.f.   Onnenpyörä, hattaramyyntiä, kahvi- ja pullamyyntiä.  
 
Porvoon Ratsutalli ratsastusharrastuksen esittelyä 

BoingBoingin pomppurata.  

Huonekasviseura ry    kasvipicnic, toiminnan esittelyä, kasvikokemusten jakoa. Pistokkaiden vaihtopöytä.  

Itä-Uudenmaan Kaverikoirat   paikalla Kennelliiton kaveri- ja lukukoirien kanssa 

Suunnistusseura OK Trian   labyrinttisuunnitusta, leimausrata, toiminnan esittelyä 

Filhos de Tigre Porvoo ry   Capoeiraseura esittelee lajia ja seuran toimintaa 

Porvoon Miekkailijat - Borgå Fäktare     miekkailuesityksiä  

Porvoon taiji-seura Baolei He ry lajiesittelyä  

FC Futura juniorit esittelevät toimintaansa ja järjestävät toiminnallista futisaiheista tekemistä 

 

VANHA PORVOO LA – SU 8.-9.8.  

Vanhan Porvoon kujilla voi tavata Porvoon Matkailuoppaat ry:n draama-asuisia oppaita ja Borgå Goda Inwånare 
yhdistyksen jäseniä kävelemässä Raatihuoneen torilla 1800-luvun asuissa   La & su  klo 11-15  
 
Torimyyntiä 

 

PORVOON MUSEOT LA-SU 8.-9.8.  

Vanha Raatihuone & Holmin talo 

Museoihin pääsee alennettuun hintaan: aikuiset 4 euroa, lapset alle 18 v ilmaiseksi 

Kesänukketeatteria Holmin talon takapihalla La 8.8. klo 13  Nimbu-norpan päiväuni 

kesto on 30 minuuttia , vapaa pääsy, paikkavar:  ntofelia@gmail.com  Huom! Yhteen esitykseen vain 18 katsojaa 

Esityksen tarjoaa Nukketeatteri Ofelia ja Porvoon kulttuuripalvelut 
 

mailto:ntofelia@gmail.com

