
        
TULE JOULU PORVOOSEEN 2020 

 

PORVOON JOULUN AVAJAISET 21.11.2020 
Porvoon Joulunavajaiset järjestetään valtakunnallisena joulunavausviikonloppuna lauantaina 21.11.  Vallitsevista 

olosuhteista johtuen joulunavajaisissa ei ole tänä vuonna kulkuetta, ei lavaesityksiä eikä eläimiä rapsutettavana.  

Joulunavajaiset kuitenkin järjestetään verkossa  livenä.  Joulupukki saapuu m/s Fredrikalla Porvooseen noin klo 11,  

mutta ei rantaudu perinteisesti,  vaan tuo tervehdyksensä porvoolaisille laivalta käsin. 

 

Joulunavauspuheen pitää perhe Elin Blomqvist-Valtonen, valtuutettu ja kaupungin hallituksen jäsen sekä 

  Mikko Valtonen, varavaltuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan jäsen. 

Mukana Fredrikalla Teatteri Soittorasian tontut laulaen ja leikkien sekä trumpetisti Leo Kylätasku. 

 

Avajaiset livenä  Porvoon kaupungin verkkosivulla www.porvoo.fi/live 

 

JOULUN  NÄYTEIKKUNAKILPAILU   21.11.  - 12.12.2020 

 

Joulun näyteikkunakilpailun ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy 11.11. 

Vuoden 2020 joulun näyteikkunakilpailu haluaa erityisesti vallitsevien olojen keskellä olla mukana tukemassa 

porvoolaisia liikkeitä tuomalla uutta asiakaskuntaa kauppoihin.   Tänä vuonna jokaisella näyteikkunakilpailussa 

mukana olevalla liikkeellä on mahdollisuus järjestää arvonta omassa liikkeessä arvontalipukkeen täyttäneiden kesken. 

 

Ilmoittautumiset 11.11. mennessä info@porvoonelavakeskusta.fi   Hinta 50,- yhdistyksen jäsenille ilmainen. 

Kuvat julkaistaan Porvoon joulunavajaispäivänä 21.11. verkossa osoitteessa jouluikkuna.itavayla.fi   jossa ikkunat 

äänestettävissä 12.12. asti ja lisäksi Itäväylä –lehdessä 25.11.  Yleisö äänestää mukana olevissa liikkeissä, Sokoksella 

tai Itäväylän verkkosivulla jouluikkuna.itavayla.fi 

 

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan  joulukori  Sokoksesta,  jouluinen kukkaistutus  Porvoon Kukkatalosta sekä 

kultaiset korvakorut  Kello- ja koruliike Olle Anderssonilta.  Myös yleisön suosikki että  raadin valitsema voittaja 

palkitaan Itäväylän lahjoittamalla 200,- euron arvoisella  mediapaketilla. 

Kilpailun tulokset julkistetaan kun raati on kokoontunut ja kaikki äänet laskettu. Raatiin kuuluu:                            

Marko Enberg /Uusimaa,  Mika Laine/Itäväylä,  Eija Kölhi/Iskelmä Porvoo,  Helen Kurri/ÖN, Sari Myllynen/ 

matkailu- ja markkinointipäällikkö ja   Susanne Dahlqvist/Event Factory . 

 

Autoilijoitakin muistetaan joulun alla.  LISÄPAIKOITUS TORILLA 21.11. – 9.1. 

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  21.11.- 2.1.  Porvoon kaupungin omistuksessa olevilla yleisillä pysäköintipaikoilla! Pysäköintipaikkojen 

kierron varmistamiseksi tulee kuitenkin noudattaa liikennemerkeissä esitettyjä aikarajoituksia. Aikarajoitusten 

noudattaminen koskee myös pysäköintipaikkoja, joissa on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. 

 

PORVOON JOULUMARKKINAT 12.-13.12. VANHALLA RAATIHUONEENTORILLA 

Tunnelmallisessa Vanhassa Porvoossa Raatihuoneentorilla järjestetään suositut Porvoon Joulumarkkinat la 12.12.klo 

10 – 16 ja su 13.12. klo 10 – 15   Raatihuoneentorilla on myytävänä käsitöitä, jouluisia herkkuja ja koristeita.  Tuotto 

käytetään hyväntekeväisyyteen Porvoon seudulla.  . järj. LC Porvoo Borgoensis  ja Porvoon elävä keskusta ry 

 

TULE JOULU PORVOOSEEN TOIVOTTAA PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY JA PORVOON KAUPUNKI 

Lisätiedot: Eija Kölhi  Porvoon elävä keskusta ry   040-737 7750  info@porvoonelavakeskusta.fi       
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