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VASTAUS JAMIL JAMALIN VALTUUSTOALOITTEESEEN PORVOON HISTORIALLISISTA
PERINTEISTÄ
1459/16/2018
SIVLK 11.10.2018 § 109
Valmistelu ja lisätiedot: kulttuuripalveluiden päällikkö Susann
Hartman, susann.hartman@porvoo.fi, 040 550 4527
Kaupunginvaltuutettu Jamil Jamal on 8.3.2018 tehnyt aloitteen
Porvoon historiallisten perinteiden säilyttämiseksi ja välittämiseksi
lapsille ja nuorille sekä matkailijoille. Aloitteentekijä toteaa, että on
tärkeää kysellä nuorten omien mielipiteiden perään.
Porvoon kaupungin kulttuuripalveluiden ja Porvoon museon tehtäviin
kuuluu paikalliskulttuurin ja perinteiden vaaliminen. Molemmat tahot
tarjoavat palveluitaan kaikille kaupunkilaisille ja matkailijoille,
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lasten ja nuorten palveluiden
saatavuutta ja saavutettavuutta on kuitenkin erityisesti huomioitu
molempien toimijoiden toiminnan linjauksissa ja palveluita tarjotaan
koulu- ja varhaiskasvatuspäivän aikana. Sivistyslautakunnan ja
Porvoon museoyhdistyksen hallituksen päätöksellä museovierailut
kaupungin ja Porvoon museon toimipisteissä ovat ilmaisia kaikille
alle 18-vuotiaille.
Porvoon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma (Kultis), joka on
osa koulujen opetussuunnitelmaa, takaa kaikille koululaisille
yhtäläiset mahdollisuudet syventyä porvoolaiseen kulttuurihistoriaan
ja porvoolaisiin perinteisiin koulupäivän aikana. Kultis-palveluihin
kuuluu esim. museokäynnit opastuksineen ja työpajoineen,
aikamatkat, Lasten valtiopäivätanssiaiset ja Runebergin päivän
juhlallisuudet, jotka on uusittu vastaamaan paremmin lasten ja
nuorten ikäpolvien tarpeita. Palveluita tarjotaan museoissa,
kulttuuritaloissa ja kaupungilla, mutta kouluilla on myös
mahdollisuus saada palveluita omaan kouluun. Toimintaa kehitetään
jatkuvasti yhdessä koulujen kanssa. Kuluvana vuonna valmisteilla
on VarhaisKultis, joka suunnitelmallisesti tuo vastaavia palveluita
päiväkoti-ikäisille lapsille. Kultis-palveluita, jotka liittyvät
paikallisidentiteettiin, tarjoaa edellisen lisäksi myös kirjasto,
taidekoulu, musiikkiopisto, nuorisopalvelut ja luontokoulu.
Kaikille avoimia ilmaisia jokavuotisia paikallisia perinnejuhlia ovat
myös Vappu, Lucia-juhla, Itsenäisyyspäivänjuhla ja Joulurauhan
julistus Vanhalla Raatihuoneentorilla. Erityisiä juhlia on järjestetty
Valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuonna 2009, Suomi 100 juhlavuonna
2017 sekä Porvoon merkkimiesten ja naisten juhlavuosina (Johan
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Ludvig Runeberg, Fredrika Runeberg, Albert Edelfelt, Tove Jansson,
Alva Forsius). Lasten leiki-ja-opi ympäristössä Runebergin kodissa
lapset saavat tutustua 1800-luvun töihin, askareisiin ja juhliin.
Paikallisten kulttuuriyhdistysten ja työryhmien panostukset
perinteiden esilletuomisessa ovat merkittäviä. Postimäen
mäkitupa-aluetta ylläpitää Postimäen kannatusyhdistys ja
pääsiäisen Via Crusis tapahtuman takana on seurakuntien lisäksi
suuri joukko vapaaehtoisia. Wanhan Porvoon Hyvät Asukkaat ry
järjesti joitakin vuosia sitten draamallisia Porvoon valtiopäivät 1809
-kaupunkijuhlia. Porvoon oppaat kuten myös kaupungin matkailu- ja
markkinointiyksikkö tekevät myös paljon historian elävöittämiseksi.
Kulttuuripalveluiden ja matkailu- ja markkinointiyksikön tavoitteena
on tulevaisuudessa lisätä materiaalia perinteistä ja historiasta nettiin.
Myös yhteistyö toiminnan edelleen kehittämiseksi Porvoon museon,
paikallisten järjestöjen ja yrittäjien kanssa on tärkeää.
Liite:
Valtuustoaloite: Jamil Jamal 8.3.2018 Porvoon historiallisten
perinteiden säilyttäminen
Sivj:
Sivistyslautakunta päättää, että tämä selvitys annetaan vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Pykälä tarkastetaan heti.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti, että tämä selvitys annetaan vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Pykälä tarkastettiin heti.
________
KH 15.10.2018 § 348

Liite:
aloite 8.3.2018
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan sivistyslautakunnan
esityksen vastauksenaan Jamil Jamalin valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa yllä olevan
sivistyslautakunnan esityksen vastauksenaan Jamil Jamalin
valtuustoaloitteeseen.
___________

