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TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE   2022     
    
 
1. TAVOITE JA TARKOITUS 
 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä 
vahvistaa Porvoon kaupallista vetovoimaa koko kaupungissa.   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, kuten myös asuminen.   
Erityisesti koronan aiheuttaman liike-elämän, konserttitoiminnan ym.  haittojen minimoiminen ja 
asiakasvirtojen pitäminen Porvoossa on vuoden 2022 toiminnan tavoitteena. 
 
Keskustan kehittämistyön keskeinen edellytys on toimiva yhteistyö kiinteistönomistajien, liike-elämän ja 
kaupungin välillä.  Vuosikausia rakennettu 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 2022 
 
Alkavan yhdistyksen 24. toimintavuosi tuo toivottavasti keskusta kehittämiseen luodut uudet suunnitelmat 
lähemmäksi toteutusta.  Keskeisten alueiden kaavoitus , asuntorakentaminen ja jo suunnitellut hankkeet 
tulee  käynnistää pikaisesti.   Useat  lausunnot, työpajat, keskustelutilaisuudet ym. ovat jatkossakin 
yhdistyksen tärkeimpiä toimia edesauttaa yhteistyötä kiinteistönomistajien, yrittäjien ja kaupungin kesken.     
 
Elävä kaupunkikeskusta syntyy yhteisistä unelmista 
 
Keskustan kehittämiseksi tehdyt suunnitelmat etenevät kaavoitusvaiheeseen.  Kaavoituksen lisäksi 
kiinteistönomistajien panos keskustan nykyisten ja rakentuvien kiinteistöjen osalta on äärimmäisen tärkeä.  
Yhdistys jatkaa tiivistä keskustelua kiinteistöomistajien kanssa torialueen suunnitelmista ja 
liikennejärjestelyistä.     
 
Länsirannan kehittyminen ja vilkas asuntotuotanto kasvattaa asukkaiden määrää keskustassa. 
Länsirannalle suunnitellun kauppa- ja hotellirakentamisen toivotaan vihdoin valmistuvan.  Hotelli tukee 
Taidetehtaan toimintaa ja pidentää matkailijoiden viipymää Porvoossa.  Hotellikapasiteetti on yhä alhainen 
Porvoossa, majoitustilan puute vie kävijät muualle.  Helsinkiin on vain reilun puolen tunnin matka ja 
Porvoossa järjestettyjen konferenssien majoitus usein karkaa pääkaupunkiseudulle. 
 
Kaupunki teetti yhdistyksen aloitteesta ensimmäisen Elinvoimaindeksi-tutkimuksen kesällä 2017, ja sen 
päivittämistä jatketaan vuosittain.  
 
Elinvoimainen ja houkutteleva keskusta tarvitsee elämää ja asiakasvirtoja. Iltaisin hiljenevä kaupunki kaipaa 
vilkkaampaa tarjontaa niin kauppojen kuin kahviloiden ja ravintoloiden taholta.  Tapahtumilla tuodaan väkeä 
keskustaan vain hetkittäin, asukkaat kaipaavat jatkuvampaa toimintaa.   Remontin alla oleva torialue 
tulevaisuudessa kaipaa ennakoivaa muuta lähialueen toimintaa jotta esim. torimyynti ei katoa kokonaan.    
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3.  TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 
 
Yhdistyksen toimintaa ja edunvalvontaa koordinoi hallituksen lisäksi edunvalvonta- ja toimintatyöryhmä.   
 
  
 
3.1. Edunvalvontatyöryhmä 
 
Edunvalvontatyöryhmän tehtävänä on edistää yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista. Pitkän pandemian 
aiheuttaman etätyöskentelyn sijaan tavoitteena järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia, ja erityisesti 
seminaareja joihin sisällytetään työpajoja.  Julkiset kannanotot,  keskustelutilaisuudet, organisoitu 
keskustelu eri foorumeissa ja varsinkin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa on hyviksi koettu vuosien 
aikana.     Toiminnalla pyritään ennen kaikkea aikaansaamaan mahdollisimman laaja yhteinen näkemys ja 
tahtotila kävelypainotteisen keskusta-alueen ja sitä edistävien hankkeiden toteuttamiseksi.  Kaikenlaiset 
kulkuneuvot  kuuluvat vireään kaupunkikeskustaan, eikä mitään ryhmää tule unohtaa.  Lähestyttäessä 
kaupunkia on hyvissä ajoin sijoitettava opasteita jotta tulija ei turhaan etsi esim. autolleen paikoitustilaa..   
 
Tärkeitä neuvottelu- ja vuoropuhelukumppaneita ovat mm. Porvoon kaupungin ylin poliittinen ja 
virkamiesjohto, kaupunkisuunnittelun vaikuttajat, keskeisten luottamushenkilöelinten puheenjohtajat, 
kiinteistönomistajat, keskeinen yritysmaailma ja yrittäjien yhdistykset sekä kaupunkilaiset.   
 
Vuoden 2022 haasteena on saada nykyiset kiinteistönomistajat kehittämään omia kiinteistöjään ja 
rakennusoikeuden omaavia toteuttamaan pikaisesti asuinrakentaminen keskustan alueella.     
   
 
 
 
3.2. Toimintatyöryhmä 
 
Toimintatyöryhmä toteuttaa ja koordinoi tapahtumia, joilla elävöitetään kaupunkikeskustan elämää ja 
kaupankäyntiä.  Aikaisempien vuosien toimintamalleja kehitetään edelleen. Tapahtumia toteutetaan 
tarvittaessa ostopalveluilla ja mahdollisuuksien mukaan käyttämällä paikallisten oppilaitosten apua 
toiminnassaan.  
 
 
Päätapahtumat  vuonna 2022  on  PORVOON PÄIVÄT  sekä   TULE JOULU PORVOOSEEN –
tapahtumat.  Tavoitteena yksi suuri joulunavaustapahtuma, joulutori ja markkinat kaikilla torialueilla, 
joulumaa, pukin paja ym.    
 
Molempiin päätapahtumiin liitetään mahdollisuuksien mukaan kaupungin vuokraamien myyntikojujen käyttö 
yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.  Joulutorin suuritöinen rakentaminen, sähköistäminen ym. ei ole 
yhdistykselle mahdollista, sen sijaan hyväksi koettu yhteistyö monen viikon joulutorille onnistuu, vaikka vaatii 
melkoisen suuret resurssit.  Karuselli on oiva vetonaula tuomaan perheitä ja kaikenikäisiä kävijöitä 
keskustaan asioimaan.  Hyöty on monitasoinen, ja tuo koko kaupunkiin lisäväkeä.   
 
Selvitetään aikaisemmin luodun  Porvoo After Work –tapahtuman kiinnostus myymälöissä.   Jos 
yhteisarkkinointiin on tarvetta, käynnistetään tapahtuma uudestaan ja pyritään liittämään se muihin 
tapahtumiin ja myös muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.   Tehdään selvitys heti alkuvuodesta.   
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4.  TAPAHTUMAT  
 
Vuoden 2022 aikana toteutetaan seuraavat tapahtumat  

 
4.1.  PORVOON PÄIVÄT 11.-12.6.2022   
 
Tapahtuma levittäytyy koko kaupungin alueelle, sisältäen  tori- ja puistotapahtumat,  Jokimarkkinat, 
kiertoajelut, Taidetehtaan tapahtumat, Vanhan Porvoon tapahtumat  ym.    Porvoon Päivät 2022 pyritään 
järjestämään entistä suuremmaksi tapahtumaksi jossa elementteinä ovat ruoka, musiikki, kulttuuri, liikunta, 
toritapahtumat, kauppa ym   Kaupungin puiset mökit on olennainen osa toritapahtumaa. 
Porvoon päiviin liittyvät  Jokimarkkinat järjestetään lauantaina ja sunnuntaina, yhteistyökumppanina   
LC Porvoo Borgoensis ry.  
 
4.2. Joulunajan  perinteinen yhteiskampanja  TULE JOULU PORVOOSEEN.   
 
Joulukampanjan yhteydessä järjestetään Porvoon Joulunavajaiset, Näyteikkunakilpailu sekä Porvoon 
Joulumarkkinat.  

  Porvoon Joulun  avajaiset lauantaina 19.11.2022.   

  Joulun näyteikkunakilpailu 19.11.2022 alkaen 

  Porvoon joulumarkkinat  lauantaina ja sunnuntaina  10.-11.12.2022 

 Joulutori kauppatorilla puukopeissa joulunavajaisista alkaen 
 

Porvoon Joulunavajaiset on osa valtakunnallista Joulunavausviikonloppua, josta alkaa joulumarkkinoihin 
päättyvä tapahtumasarja.  Näyteikkunakilpailu on erityisesti suunnattu liikkeenharjoittajille asiakaskäyntien 
lisäämiseksi ja koko kaupungin visuaalisen ilmeen parantamiseksi. 
 
Porvoon Joulumarkkinat järjestetään Vanhalla Raatihuoneentorilla ja kaupungin toivotaan vastaavan 
opastuksesta, paikoitusalueiden laajentamista  sekä ylimääräisistä käymälöistä suuren kävijämäärän 
tarpeisiin.  Yhteistyökumppanina Porvoon joulumarkkinoilla on  LC Porvoo Borgoensis, joka jakaa tuoton 
hyväntekeväisyyteen Porvoon seudulle.  Lisäksi toteutetaan Kauppatorilla puukopein Porvoon Joulutori 
mahdollisesti joulunavajaisista jouluun 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.   
 
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  vuosittainen Vuosikonferenssi järjestetään eri puolilla 
Suomea yleensä kaupungissa joka on voittanut Vuoden Keskusta -palkinnon.   EKK:n vuosittaiseen 
opintomatkaan osallistuu puheenjohtaja. Puheenjohtaja on vaittu valtakunnallisen EKK ry:n hallitukseen. 
 

 
7. VARAINHANKINTA 
 
Varainhankinnan keskeisen osan muodostavat jäsenmaksut sekä Porvoon kaupungin 
asiantuntijapalveluiden osto riittävät vain osittain toiminnan toteuttamiseen.  Tapahtumien kautta joudutaan 
etsimään sponsorointitukea ja mainostuottoja yrityksiltä.  Muita tuloja yhdistykselle kertyy infotaulun 
mainostila- ja kalustovuokrina, sekä järjestettävien tapahtumien kautta. 


