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SVAR PÅ JAMIL JAMALS FULLMÄKTIGEMOTION OM BORGÅS HISTORISKA
TRADITIONER
BILDN 11.10.2018 § 109
Beredning och tilläggsuppgifter: chef för kulturtjänster Susann
Hartman, susann.hartman@porvoo.fi, 040 550 4527
Fullmäktigeledamot Jamil Jamal har 8.3.2018 väckt en motion om
att bevara Borgås historiska traditioner och föra dem vidare till barn
och unga samt turister. Jamal konstaterar att det är viktigt att fråga
om de ungas egna åsikter.
Till Borgå stads kulturtjänsters och Borgå museums uppgifter hör att
värna om den lokala kulturen och traditionerna. Både
kulturtjänsterna och Borgå museum erbjuder sina tjänster till alla
stadsbor och turister, på finska, svenska och engelska. I båda
aktörernas riktlinjer för verksamheten har ändå särskilt beaktats
tillgången och tillgängligheten till tjänster för barn och unga, och
tjänster erbjuds under skol- och vårddagen. Enligt ett beslut av
bildningsnämnden och styrelsen för Borgå museiförening är
museibesök gratis för alla under 18 år i stadens och Borgå
museums verksamhetsställen.
Borgå stads plan för kulturfostran (Kultis), som är en del av
skolornas läroplan, garanterar att alla skolelever ska ha likadana
möjligheter att fördjupa sig i Borgås kulturhistoria och traditioner
under skoldagen. Till Kultis-tjänsterna hör bland annat museibesök
med guidningar och verkstäder, tidsresor, barnens lantdagsbal och
festligheter på Runebergsdagen, vilka har förnyats så att de bättre
motsvarar barnens och de yngre generationernas behov. Tjänsterna
erbjuds i museer, kulturhus och i staden, men skolorna har också
möjlighet att få tjänster till sin egen skola. Verksamheten utvecklas
hela tiden tillsammans med skolorna. Under det pågående året
bereds en plan för kulturfostran inom småbarnspedagogiken
(VarhaisKultis), som planmässigt erbjuder motsvarande tjänster till
barn i daghemsålder. Kultis-tjänster som har att göra med den lokala
identiteten erbjuds dessutom av biblioteket, konstskolan,
musikinstitutet, ungdomstjänsterna och naturskolan.
Årliga lokala traditionella festligheter som är gratis och öppna för alla
är också valborg, Lucia, självständighetsfesten och utlysandet av
julfreden på Gamla Rådhustorget. Särskilda fester har ordnats i
samband med Borgå lantdags 200-årsjubileum år 2009,
jubileumsåret Finland 100 år 2017 och under jubileumsår för kända
män och kvinnor från Borgå (Johan Ludvig Runeberg, Fredrika
Runeberg, Albert Edelfelt, Tove Jansson, Alva Forsius). I barnens
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lek-och-lär-miljö i Runebergs hem får barnen bekanta sig med
1800-talets arbete, sysslor och fester.
Lokala kulturföreningar och arbetsgrupper gör betydande insatser
för att föra fram traditioner. Postbackens backstuguområde
upprätthålls av Postbackens garantiförening och bakom påskens
evenemang Via Crusis står förutom församlingarna en stor grupp
frivilliga. Wanhan Porvoon Hyvät Asukkaat ry ordnade för några år
sedan dramatiska stadsfester med temat Borgå lantdag 1809.
Guiderna i Borgå liksom stadens turism- och marknadsföringsenhet
gör också mycket för att ge liv åt historian.
Kulturtjänsterna och turism- och marknadsföringsenheten har som
mål att i framtiden lägga ut mera material om traditioner och historia
på internet. Också samarbetet med Borgå museum, lokala
organisationer och företagare för att vidareutveckla verksamheten är
viktigt.
Bilaga:
Fullmäktigemotion: Jamil Jamals motion 8.3.2018 om att bevara
Borgås historiska traditioner
Bildd:
Bildningsnämnden beslutar att denna utredning ges som svar på
fullmäktigemotionen.
Ärendet justeras genast.
Beslut:
Bildningsnämnden beslöt att denna utredning ges som svar på
fullmäktigemotionen.
Ärendet justerades genast.
________
STST 15.10.2018 § 348 Bilaga:
motion 8.3.2018
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående bildningsnämndens förslag
som sitt svar på Jamil Jamals motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående
bildningsnämndens förslag som sitt svar på Jamil Jamals motion.
__________
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