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Hyvät lukijat! 
 

Muutoksen tuulet puhal-

tavat Pornaisten kunnan-

talolla; on lähtijöitä, tuli-

joita ja eläkkeelle jäämi-

siä. 

Mm. näistä kerrotaan täs-

sä lehdessä sanoin ja ku-

vin. 

 

Toivotamme kaikille luki-

joille hyvää syksyä ja raik-

kaita tuulia!  

Tässä lehdessä: 
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Kunnan markkinoinnista  5 
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Kunnanjohtaja 
 

Kiitos (ja näkemiin)! 
Elokuussa 2009 siirryin päätöksentekijän paikalta 

viranhaltijaksi. Valtuutetun ja sivistyslautakunnan 

puheenjohtajan pesti vaihtui sivistystoimenjohta-

jaksi. Tuota virkaa hoidin puolitoista vuotta kun-

nes tehtävät vaihtuivat kunnanjohtajan tehtäviksi 

– hommista osa siirtyi mukanani. 

 

Kuusi vuotta on kulunut ja Pornaisia niin kuin 

koko kuntakenttää on vaivannut leikkaukset ja 

kuntarakenneselvitykset. Molempia olen kunnan-

johtajan hommissa tehnyt koko virassa olon ajan 

eli  neljä ja puoli vuotta! 

 

No mitä tulosta työstä on jäänyt käteen? Pari 

selvitysraporttia, joista todennäköisesti ei Keski-

Uudenmaan kaupunginkaan osalta päädytä rat-

kaisuun, ei ainakaan sellaisenaan. Talouden so-

peutusohjelmassa karsittiin rönsyjä ja joidenkin 

mielestä tarpeellistakin, jotta kuntamme talous 

olisi kunnossa ja toimintaedellytykset olemassa. 

Tulot ovat kuitenkin jääneet liian vähäisiksi vaikka 

menot on leikattu minimiin. 

 

Pornaisten kunnan elinehto on nyt ja tulevaisuu-

dessakin mitä suurimmassa määrin yhteistyössä: 

yhteistyössä naapurikuntien, oppilaitosten ja 

elinkeinoelämän kanssa. Sitä pitää jatkaa, vaalia 

ja syventää. Mielestäni uuden, vielä selventymät-

tömän soten myötä, on syytä arvioida entistä 

kriittisemmin itsenäisen kunnan hyötyjä ja hidas-

teita. 

 

Pornaislaiset työssä ja opiskelemassa käyvät kun-

talaiset arvostavat varmaan nykyisiä palveluja 

mutta jäävät kaipaamaan ainakin joiltain osin 

vaihtoehtoja ja helpommin saavutettavia palvelu-

ja. Perusopetus toimii  mallikkaasti ja vapaa-

aikatoimessa on mukavasti pöhinää! Enkä halua 

moittia terveys- ja sosiaalipalvelujakaan, jolla 

saralla Mustijoen perusturva on ollut erityisen 

taloudellinen. 

 

Oma urani Pornaisten kunnan poliittisena päättä-

jänä ja virkamiehenä on ollut opettava ja kasvat-

tava. On ollut etuoikeus päästä tutustumaan niin 

kuntalaisiin, päättäjiin, työntekijöihin kuin naapu-

rikuntien päättäjiin ja virkamiehiinkin. Missään 

muussa kunnassa tuskin olisin näin laajaa kontak-

tiverkostoa päässyt luomaan. 

 

Tällaiset työpaikan ja toimien vaihdokset tarjoa-

vat kaikille asiaan liittyville osapuolille uuden 

mahdollisuuden jatkaa työskentelyään, muuttaa 

otettaan ja asennettaan sekä tähdätä intohimoi-

sesti parempaan yhteiseen hyvään. Sillä ajatuk-

sella itse lähden ja toivon, että samoin ajattelevat 

hekin, jotka  jäävät jatkamaan työtään ja päätök-

sentekoaan. 

 

Lämmin kiitos kaikille pornaislaisille ja yhteistyö-

kumppaneille! 

Samalla toivotan hyvät jatkot ja satoisaa syksyä! 

 

Markku Hyttinen 

kunnanjohtaja 

  



4 
 

Kehitysjohtaja 
 

 

 

Kehitysjohtajan tervehdys 
 

Asustelemme vaimoni kanssa tätä nykyä Kello-

koskella Mäntsälän puolella. Perheen jälkikasvu, 

poika ja tytär, on jo lentänyt pesästä ja asuu jo 

omillaan pääkaupunkiseudulla.  

 

Siinä painavin syy muuttoon tänne etelään Oulus-

ta, josta olen syntyisin. Vuosien saatossa selveni 

myös, että Oulu on hyvistä lentoyhteyksistään 

huolimatta kaukana Etelä-Suomesta.  

 

Lapsuuteeni ja nuoruuteni olen viettänyt Keski-

Suomessa ja työskennellyt eri puolilla Suomea 

mm. Tampereen, Jyväskylän, Oulun kaupungeissa 

ja viimeisin työpaikkani oli Vantaan kaupungissa.  

 

Pienissä kunnissa on sitä jotain, jota jäin kaipaa-

maan lapsuuden ja nuoruuden ihmisläheisyydes-

tä ja toiminnallisuudesta.  

 

Työtehtävät ovat vaihdelleet rakentamisesta seu-

tuyhteistyökoordinoimisen kautta hallintojen 

kehittämiseen. Viimeisin työtehtävä oli Vantaan 

kaupungilla Aviapolisalueen projektijohtajana 

toiminen ja Vantaan kaupungin omistaman osa-

keyhtiön toimitusjohtajuus. 

 

Harrastamme vapaa-aikana hiihtoa, laskettelua, 

maastopyöräilyä, kanootilla melomista ja vaellus-

ta Lapissa. Mikäli näistä harrastuksista jää vielä 

aikaa ja rahaa jäljelle, kulutamme loput rahamme 

matkailuun. Seuraava matka suuntautuu Italiaan. 

 

Tullaan tutuksi 

Petteri Hankivuo 
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Kunnan markkinoinnista 
 

Pornainen uudistaa markkinoin-

tiaan 

(Lehdistötiedote, markkinointitoimisto Sensei) 

 

Pornaisten kunta nostaa profiiliaan lisäämällä 

resursseja kunnan ja sen palveluiden markkinoin-

tiin. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä 

markkinointialan osaajien kanssa kuluvan ja 

tulevan vuoden aikana. 

 

Kunnan markkinointipanostus aloitettiin kesä-

kuussa markkinatutkimuksen myötä, jossa 

selvitettiin Itä- ja Keski-Uusimaalaisten sekä 

pääkaupunkiseutulaisten tietämystä ja asen-

netta Pornaista kohtaan. 

Pornaisten tunnettuus oli yllättävän matalalla 

tasolla, mutta kunnan oivat asuinmahdollisuu-

det sekä palvelut keräsivät kehuja. 

 

Juuri tunnettuus, palveluiden päivittäminen 

ja imagon kohentaminen ovat keskeisessä 

asemassa markkinointia suunniteltaessa ja toteu-

tettaessa. 

 

Toimenpiteiden tavoitteena ovat kuntamme tun-

nettuuden lisäys ja sen seurauksena se, et-

tä yleinen kiinnostus kuntaa kohtaa kohe-

nee.  Toivomme sen lisäävän tonttiemme kiinnos-

tavuutta niin uusien asukkaiden kun yritysten 

parissa, Pornaisten kunnanjohtaja Markku Hytti-

nen sanoo. 

 

Halusimme lähteä mukaan tähän projektiin, kos-

ka kunnalla on tarjolla niin paljon asioita elämyk-

sellisistä luontopoluista kilpailukykyisiin tonttei-

hin, joista ihmiset eivät tiedä, yhteistyökumppani 

Markkinointitoimisto Sensein Juha Elo kertoo. 

 

Multimedia esite 

Syksyn ja talven mittaan Pornaisten kunta julkai-

see uutta markkinointimateriaalia ja toteuttaa  

 

 

 

 

muita toimenpiteitä muun muassa graafisiin pal-

veluihin erikoistuneen JS Suomen kanssa.  

 

Uusi sähköinen kuntaesite nähtävissä ajankoh-

taista –palstalla www.pornainen.fi , käykääpä 

kurkkaamassa ja laittakaa linkki kiertämään! 

 

 

 

*************************************** 

Muistattehan myös Palveluha-

kemiston! 

Pornaisten yrittäjät ry  julkaisi kesällä uuden pal-

veluhakemiston. Hakemistohan jaettiin kaikkiin 

koteihin Pornaisissa, mutta jos jostain syystä sitä 

ei tullut postilaatikkoon tai haluatte vaikkapa 

autoon oman kappaleen, niin hakemistoa on saa-

tavana mm. kunnantalolta tai kirjastosta. 

 

Yrittäjillä on työn alla 

uudenkin hakemiston 

saattaminen sähköi-

seen muotoon edel-

listen hakemistojen 

tapaan. 
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Kirjaston kuulumisia 

 

Sanapaltin galleria on avoinna 

aina!  

www.sanapaltti.fi 

 

 

 

Valokuviin voi lähettää kuvan yhteydessä olevan 

palautelinkin kautta tietoja kuvien henkilöistä, 

paikoista, tapahtumista ja kuvausajasta. Myös 

kuviin tai niissä oleviin henkilöihin liittyvät tarinat 

ovat tervetulleita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntematon perhe puutarhassaan. Tunnistatko kuvan henkilöitä? 

 

Pornaisten kirjasto järjesti koulu-

kirjojen muovitustapahtuman 

torstaina 20.8.2015 
 

Kirjastossa järjestettiin ensimmäistä kertaa muo-

vitustapahtuma, jonka ideana oli neuvoa, kuinka 

muovittaa koulukirjat taloudellisesti, ilman että 

muovista jää ylimääräisiä palasia. 
 

Muovitustapahtumaan osallistui reippaita koulu-

laisia sekä muutama aikuinen. Lisääkin olisi väkeä 

mahtunut. Ensi vuonna järjestämme  

tapahtuman uudelleen ja samalla viikolla kuin 

koulut alkavat. 
 

Kaikilta osallistujilta muovittaminen sujui sutjak-

kaasti pienen harjoittelun jälkeen. Ja eräs äiti 

kiitteli tapahtuman jälkeen, että nyt hänen osal-

taan on muovitusrumba ohitse, koska tapahtu-

massa mukana ollut tytär osaa nyt muovittaa itse 

ja paremmin kuin äitinsä! 
 

Jokainen osallistuja sai muovia kotiin mukaan, 

jotta voi siellä harjoitella lisää tai esitellä taitojaan 

muille perheenjäsenille. Muovit tapahtumaan 

lahjoitti Pelloplast. 

 



7 
 

Kirjaston syksy 2015 

3.9. alkaen torstaisin 

Mediakerho alakoululaisille torstaisin 

klo 13.00 – 15.00 

Medialuokka 

3.9. Lukupiiri klo 18.00 

 Pellavasali 

9.9. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

15.9. Kirjailijavierailu: Kirsti Manninen  

klo 18.00  

Pellavasali 

   
                              Kuva: www.otava.fi 

23.9. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

 

1.10. Lukupiiri klo 18.00 

 Pellavasali 

6.10. SeniorSurf –päivä klo 12.00 

 Medialuokka 

7.10. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

16.10. Kirjastopalvelut tutuiksi: Celia –

kirjaston esittely klo 12.00 

Medialuokka 

20.10. Kirjailijavierailu: Teemu Keskisarja  

klo 18.00  

Pellavasali 

    
                             Kuva: www.siltalapublishing.fi 

21.10. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

23.10. Kirjastopalvelut tutuiksi: Kirjaston 

aineistotietokanta ja verkkokirjasto 

klo 12.00 

 Medialuokka 

30.10. Kirjastopalvelut tutuiksi: E-aineistot 

klo 12.00  

Medialuokka 

3.11. Kirjailijavierailu: Maria Peura klo 

18.00 Pellavasali 

                              
                             kuva: www.teos.fi 

4.11. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

5.11. Lukupiiri klo 18.00 

 Pellavasali 

18.11. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

 

2.12. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

3.12. Kirjailijavierailu: Sirpa Kähkönen  

klo 18.00  

Pellavasali 

    
                             Kuva: www.otava.fi 

10.12. Lukupiiri klo 18.00 

 Pellavasali 

16.12. Satutunti klo 9.30 

 Pellavasali 

 

 

Lisätietoja tapahtumista, näyttelyistä ja muista 

ajankohtaisista asioista www.pornainen.fi 

Käy tykkäämässä kirjastosta Facebookissa, niin 

saat tuoreeltaan tiedot kirjaston tapahtumista! 
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Kirjaston Medialuokassa  

3.9. alkaen  

torstaisin klo 13.00 - 15.00 

 

Ohjelmassa muun muassa: 

askartelua, vastuullista netin käyttöä, tiedonhaun ja tietokoneen käytön opetusta 

ja kirjaston aineistotietokantaan sekä erilaisiin lapsille suunnattuihin medioihin 

tutustumista. 

TERVETULOA! 

--------------------------------------------------------------------- 

KIRJASTON PALVELUT TUTUIKSI 

Syksy 2015 

6.10.           Senior-Surf –päivä 

16.10. Celia palvelut 

23.10.        Kirjaston aineistotietokanta ja verkkokirjasto 

30.10. E-kirjat 

 

Kirjaston Medialuokassa klo 12.00-14.00 

Tilaisuuksien jälkeen kahvitarjoilu 

Tervetuloa mukaan! 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

KIRJASTON SATUTUNNIT 
Syksy 2015 

keskiviikkoisin klo 9.30-10.00 

9.9 ja 23.9 

7.10 ja 21.10 

4.11 ja 18.11 

2.12 ja 16.12 

 

 
 

TERVETULOA! 

040 174 5060 

kirjasto@pornainen.fi 
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Musiikkiopisto 
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Vapaa-aikatoimi 
 

 

Simo Tynkkynen esittäytyy 
 

Simo Tynkkynen 

Ikä: 32 

Ammatti: palveluohjaaja, Pornaisten kunta 

Harrastukset: Valokuvaus, musiikki, Koirat (mo-

lossikoirat), sirkustaiteet, elokuvat, lukeminen, 

kauhukulttuuri. 

 

 ZUBBIDUI! 

Minä olen Simo, Pornaisten uusi palveluohjaaja.  

Olen kotoisin Rautjärveltä, eli olen siis luonteel-

tani lupsakka Karjalainen. 

 

Harrastan musiikkia ja minut löytää viikonloppui-

sin huutamassa mikrofooniin omilta keikoiltani.  

 

 

Olen myös fanaattinen valokuvaaja ja paras nä-

kymä on mielestäni objektiivin läpi.  

 

Olen erittäin eläinrakas ja olen ylpeä  4 vuotiaan 

bordeauxindoggi uroksen omistaja. 

 

Kun en ole keikoilla tai kuvaamassa, vapaa-aikani 

menee leffoja katsellessa ja elämänkertoja lukies-

sa 

 

Motto:  ” Älä koskaan pöyhkeile nöyrien edessä, 

älä koskaan nöyristele pöyhkeiden edessä” 

 

Mediapaja aloittaa toimintansa Por-
naisissa 
 

Pornaisten kunnantalon kellaritiloissa on käynyt 

elokuun aikana poikkeuksellinen huiske. Kellarin 

seinät ovat saaneet maalia pintaansa ja sisään tai 

ulos on kannettu jos jonkinlaista valoa ja laitetta.  

 

Tilojen ilmeen muuttumisen syynä on sinne pe-

rustettava nuorten työpaja. Perustettava työpaja 

keskittyy mediaan eri muodoissaan.  

 

Pensselin varresta tavoitetun pajaohjaaja Simo 

Tynkkysen mukaan pakalla käyneet ovat kiinnit-

täneet huomionsa läpeensä mustaksi maalattuun 

huoneeseen.  

 

Vaikka puolivalmiista huoneesta tuleekin mieleen 

lähinnä keskiaikainen kidutuskammio, on mustille 

seinille selitys. Huoneesta tulee mediapajan iki-

oma studiotila, jossa pajalaiset voivat ohjaajansa 

johdolla toteuttaa erilaisia video- ja valokuvaan 

liittyviä projekteja. 

 

Pajalle on palkattu palveluohjaaja, jonka tehtävä-

nä on neuvoa ja opastaa pajalle tulevia nuoria 

niin median maailmaan kuin parempaan elämän-

hallintaankin.  
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Myös etsivät nuorisotyöntekijät tulevat olemaan 

tiiviissä yhteistyössä pajalaisten ja pajaohjaajan 

kanssa.  

 

Mediapaja palvelee 17–29 -vuotiaita nuoria aikui-

sia, jotka ovat vailla jatkokoulutuspaikkaa tai ovat 

olleet työttöminä vähintään 3 kuukautta.  

 

Pajajakson kesto on pisimmillään puoli vuotta. 

Pajalla työskennellään muun muassa kuvaamisen, 

kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin parissa.  

 

Työskentelytaitojen kartuttamisen ja esimerkiksi 

medialukutaidon parantamisen lisäksi tärkeä osa 

pajalla olevan nuoren arkea on vahvistaa elä-

mänhallintaa, opetella työnhakua ja pyrkiä paran-

tamaan työllistymismahdollisuuksia pajakauden 

päättyessä.  

 

Pajajakson alussa jokaiselle nuorelle tehdään 

yksilöllinen suunnitelma pajajakson kulusta. 

Suunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti 

ja tarvittaessa sitä voidaan muuttaa. Ensimmäis-

ten nuorten on tarkoitus aloittaa työpajajaksonsa 

syyskuun aikana.  

 

Pajatoiminta aloitetaan kunnan rahoituksella, 

tärkeä osa aloitusta on kuitenkin myös avustus-

hakemuksen kirjoittaminen, jotta jatkossa merkit-

tävä osa rahoituksesta saadaan valtionavustukse-

na.  

 

Mediapaja etsii myös aktiivisesti toimeksiantoja. 

Haluatko tapahtumasi kuvattavaksi tai tarvitsetko 

apua kuvankäsittelyssä? 

 

Pajalle on suunniteltu myös esimerkiksi CV-pajaa, 

joka palvelee kaikkia kuntalaisia, jotka haluavat 

tehdä itselleen vaikkapa vakuuttavan video-CV:n. 

Ota yhteyttä pajaohjaajaan ja katsotaan voimme-

ko auttaa. 

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat:  

palveluohjaaja Simo Tynkkynen  

(040 1745 019) ja  

vapaa-aikasihteeri Juha Tikander  

(040 0937 704) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisurheilun kunnanmestaruu-

det ratkottu 
 

Yleisurheilun kunnanmestaruuskilpailut järjestet-

tiin Halkian Alun, Pornaisten Vilppaan ja Laukkos-

ken Taimen sekä vapaa-aikatoimen yhteistyönä 

keskiviikkona 19.8.2015.  

 

Lämmin kesäilta ja kullan tuoksu houkutteli pai-

kalle yli 70 urheilijaa. 

 

Illan aikana nähtiin tiukkoja taistoja, mahtavia 

suorituksia ja onnellisia ilmeitä niin suorituspai- 

koilla kuin palkintopallillakin. Hyvähenkisissä kil-

pailuissa oli leppoisa tunnelma vaikka suoritus- 

 

paikoilla keskittyminen oli sata prosenttisesti 

hyvän suorituksen tekemisessä.  

 

Yleisurheiluilta huipentui naisten ja miesten sar-

jojen 800 metrin juoksujen huikeisiin loppukirei-

hin, joista kultamitalisteina maaliin selviytyivät 

Eliisa Melaluoto ja Teppo Hirstiö.  

 

Vapaa-aikatoimi kiittää paikalla olleita katsojia, 

kilpailijoita, talkooväkeä ja vapaa-aikatoimen 

työntekijöitä. Vuoden päästä jatketaan. 
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Tytöt 5 40 M Pojat 5 40 M 

1. Vappu Boström 9,5 

 

1. Aatu Hahtala 9,7 

       Tytöt 7 40 M Pojat 7 40 M 

1. Vilma Ruuskanen 8,0 

 

1. Markus Koljonen 7,6 

       Tytöt 7 Pituus Pojat 7 Pituus 

1. Annu Kyllönen 2,03 

 

1. Markus Koljonen 2,27 

       

 

Tytöt 9 korkeus Pojat 9 Korkeus 

1. Kia Rajakangas 0,85 

 

1.  Miko Teränen 0,8 

       

 

Tytöt 9 60 M Pojat 9 60 M 

1. Anni Nieminen 10,8 

 

1. Jahvetti Parviainen 10,9 

       

 

Tytöt 9 Pallo Pojat 9 Pallo 

1. Taika Tuominen 16,82 

 

1. Jahvetti Parviainen 28,05 

       

 

Tytöt 11 Kuula Pojat 11 Kuula 

1. Elette Parviainen 5,65 

 

1. Toni Puhakka 3,81 

       

 

Tytöt 11 60 M Pojat 11 60 M 

1. Mimosa Autio 10,1 

 

1. Toni Puhakka 10,1 

       

 

Tytöt 11 Pituus Pojat 11 Pituus 

1. Mimosa Autio 2,90 

 

1. Toni Puhakka 2,72 

 

 

    

   

Pojat 13 Keihäs 

  

1. Olli Kilpeläinen 29,03 

     

  

Pojat 13 Korkeus 

  

1. Olli Kilpeläinen 1,20 

     

  

Pojat 13 100 M 

  

1. Olli Kilpeläinen 16,3 

     

 

Naiset 800 M Miehet 800 M 

1. Eliisa Melaluoto 02:51,6 

 

1. Teppo Hirstiö 02:54,5 

       

 

Naiset Pituus Miehet Pituus 

1. Eliisa Melaluoto 3,23 

 

1. Teppo Hirstiö 4,25 

       

 

Naiset Kuula Miehet Kuula 

1. Anna Back 7,29 

 

1. Teppo Hirstiö 9,61 

       

 

Naiset 100 M  Miehet 100 M 

1. Rosa Ollikainen 16,1 

 

1. Miika Tuominen 13,1 
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Katsaus liikuntapaikkoihin 
 

Pornaisten liikuntapaikat kehittyvät pikkuhiljaa ja 

tulevinakin kuukausina tapahtuu edistystä. Suu-

rempien remonttien ja uusien paikkojen lisäksi 

koko ajan tehdään pienempiä toimenpiteitä. Alla 

onkin liikuntapaikkoihin liittyviä tilannepäivityksiä 

ja pikku uutisia. 

 
Skeittiparkin uusiminen 
Skeittiparkki saa uutta ilmettä ja vanhat elemen-

tit korvataan uusilla betonielementeillä. Pitkäksi 

venähtänyt urakoitsijan etsintä on saatu päätök-

seen ja vihdoin työt ovat lähes valmiita alkamaan. 

Uusittu skeittiparkki on näillä näkymin valmis 

tämän syksyn aikana. Vanhoille ehjille elementeil-

le etsitään toinen sijoituspaikka. 

 
Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka 
Mika Waltarin koululle suunnitellun lähiliikunta-

paikan suunnittelutyö on valmis ja urakoitsijan 

etsiminen voidaan aloittaa. Lähiliikuntapaikka 

koostuu ensivaiheessa pelikentästä, juok-

susuorasta, pituushyppypaikasta sekä monitoimi-

kaukalosta. Toiveissa on, että työt saadaan aloi-

tettua vielä tänä syksynä ja valmiista lähiliikunta-

paikasta päästään nauttimaan suunnitelman mu-

kaisesti loppukesällä 2016. 

 
Futisgolf 
Tulevien viikkojen aikana kaivetaan frisbeegolfra-

dalle kuoppia ja merkkaillaan tiipaikkoja. Kysees-

sä on futisgolf-radan tekeminen. Suunnitelmana 

on tehdä rata tukeutuen nykyiseen frisbeegolfra-

taan, jolloin ristiin pelaamista on mahdollisimman 

vähän ja radan käyttömukavuus ja ennen kaikkea 

turvallisuus pysyvät hyvinä. Ensimmäiset yhdek-

sän väylää väliaikaisine opasteineen on tarkoitus 

saada valmiiksi pikapuoliin. Maasto on kuitenkin 

lajille haasteellisen pomppuinen ja sisältää run-

saasti kallistuksia. Siksipä syksy onkin hyvä aika 

testailla mitkä väylät toimivat ja kevään tullen 

voidaan tarvittaessa Layouttia muuttaa. 

 
Frisbeegolf 
Frisbeegolfrata toimii normaalisti myös futisgolfin 

rakentamisen aikana. Muista kuitenkin varoa 

mahdollisia työmiehiä ja muita kulkijoita. Frisbee 

on painava ja terävä joten heittäjien onkin syytä 

silloin tällöin muistuttaa itseään lajin etiketistä. 

Frisbeegolfkilpailut pidetään syyskuun lopussa. 

Alustavasti päiväksi on valittu lauantai 26.9., seu-

ratkaa ilmoittelua vapaa-aikatoimen Facebookis-

sa ja nettisivuilla. 
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

 

Kierrätys alkaa lajittelusta – uusi 
video kannustaa lajittelemaan 
roskat 
  
Hukummeko jätteeseen? Miten selvitä arjen ros-

kavuoresta? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

HSY, Vantaan Energia ja Rosk’n Roll kertovat ly-

hyellä videolla, miksi kodin jätteitä kannattaa 

lajitella ja mitä lajitellusta jätteestä saadaan.  

  

Kierrätys alkaa lajittelusta -nimisellä videolla laji-

tellaan arkielämän jätteet omiin kasoihinsa: sipu-

linkuoret biojätteeseen, sanomalehdet paperin-

keräykseen ja niin edelleen. Lajitelluista jätteistä 

saadaan esimerkiksi teollisuuden tai mullan raa-

ka-ainetta tai uusioenergiaa. Kierrätykseen kel-

paamattomasta sekajätteestä tehdään kauko-

lämpöä ja sähköä Vantaan Energian jätevoimalas-

sa.  

  

 

 

 

Lajittelun lisäksi videolla muistutetaan, että kaik-

kea rikkoutunutta tai muodista jäänyttä ei tarvit-

se heittää pois. Rikkinäisiä tavaroita ja vaatteita 

voi korjata ja tuunata. Näin jätettä syntyy vä-

hemmän ja luonnonvaroja säästyy. 

  

Kierrätys alkaa lajittelusta -video on osa Vantaan 

Energian jätevoimalan näyttelyä. Se on katsotta-

vissa myös YouTubessa suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi. Videota voi hyödyntää esimerkiksi 

kouluopetuksessa.  

  

Lähes kaikki pääkaupunkiseudun sekä Itä- ja Län-

si-Uudenmaan kotitalouksien jäte hyödynnetään. 

HSY, Rosk’n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto 

toimittavat uusiokäyttöön materiaalina kierrätet-

tävät jätteet, kuten biojätteen, lasin, metallin, ja 

kartongin. Jäljelle jäävä sekajäte poltetaan ener-

giaksi Vantaan Energian jätevoimalassa ja Kotkan 

Energian hyötyvoimalaitoksessa. 

  

Kierrätys alkaa lajittelusta -

video:  https://www.youtube.com/user/RosknRol

deo:  https://www.youtube.com/user/RosknRoll?

feature=mhee 

   
Lisätietoja: neuvoja Sabina Lindström, p. 020 637 

7088 

  

Tiedote on luettavissa myös osoitteessa 

www.iuj.fi  

 

 

 

  

Jos jokainen suomalainen 

ostaisi  muovikassin ker-

ran viikossa, kertyisi siitä  

5,4 miljoonaa kiloa jätet-

tä vuodessa! 
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Yritysesittely 
 

Uusi kukkakauppias Pornaisissa 

Kukkakauppias Mari Putus esittelee itsensä ja 

kauppansa (osoite: Kirkkotie 182) seuraavasti: 

 

Olen Mari Putus, Paippisista kotoisin ja floristi 

ammatiltani. Olen ollut alalla vuodesta 2001. 

Misis Floraa olen pyörittänyt vuodesta 2008, Por-

naisten toimipiste avattiin kesäkuun alussa. Mi-

nun lisäkseni Pornaisten päässä työskentelee 

Marjo Silvonen, joka on ammatiltaan puutarhuri 

ja aikoo jatkaa opintojaan floristiksi.  

Meillä on jatkuvasti tarjolla valmiita kimppuja, 

erilaisia leikkokukkia sekä kaikenlaisia ruukkukuk-

kia sekä ulko- että sisäkäyttöön. Valikoimastam-

me löytyy myös erilaisia pieniä koriste-esineitä ja 

muuta pientä lahjatavaraa. Toteutamme kaikki 

mahdolliset sidontatyöt, syntymäpäiväkimput, 

hääkimput, surusidontaa, arkkulaitteet, surukim-

put ja kaikki mitä ikinä mieleen tulee. 

Palvelemme tiistaista perjantaihin 10-16.30, lau-

antaisin 10-14 . Sunnuntaisin ja maanantaisin 

olemme  toistaiseksi kiinni. Sesonkiaikoina jous-

tammme aukioloajoissa, puhelinnumero Pornais-

ten liikkeeseen on 046 923 4488.  

Nikkilässä on toinen toimipisteemme ja siellä 

palvelemme (7.9 alkaen) ma-pe 9-18, la 9-15 sekä 

sunnuntaisin 10-14. Nikkilän liikkeen puhelinnu-

mero on 050 337 4211. Tilaukset voi jättää kum-

paan numeroon tahansa, kunhan muistaa mainita 

kummasta liikkeestä kukat haluaa noutaa.  

Nettisivuilta misisflora.fi löytyy myös tietoa meis-

tä sekä kuvia meidän tekemistä sidontatöistä. 

Meidät löytää myös facebookista ja tuoreimmat 

kuulumiset esimerkiksi tarjoukset, muutokset 

aukioloajoissa ym. löytyvät yleensä sieltä. 

Olen todella otettu siitä miten lämpimästi kyläläi-

set ovat minut ottaneet vastaan. Pornaisissa on 

aivan ihania asiakkaita, joita ilomielin jatkossakin 

palvelen :) 
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Kuvasatoa
 

 

Ohessa kuvasatoa Tarja ja Jukka Pietilän läksiäi-

sistä 14.8.2015 heidän jäädessään viettämään 

tunnetusti kiireisiä eläkepäiviä. 

 

Ensin vietettiin kunnantalolla virallisempi kahvit-

telutilaisuus, johon Tarja ja Jukka kyydittiin hei-

dän kanssaan samaa hienoa vuosikertaa olevalla 

kuorma-autolla.  

(Kiitos kuvasta Seija Salento-Koskiselle!) 

 

 

   

  

                                                            Kuva Pertti Runolinna 
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Iltakyyti olikin sitten hieman ”kuoppaisempaa”, 

kun vuorossa oli työtovereiden onnitteluiden, 

puheiden ja lahjojen luovutusten aika Isojärven 

leirimajalla. (Kuvissa osa paikalla olleista) 

 

 

Lehden 2. sivulla olevan kunnanjohtajan kii-

tos/näkemiin puheen yhteyteen on laitettu yksi 

illan kuvista. (Toimittaja ei voinut vastustaa kiu-

sausta, niin paljon hmm.. omituisen näköinen 

kulkuneuvo isoja poikia kiinnosti!) 
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Yhtenäiskoulun oppilaita retkellä Ainolassa 
                   

 (Valokuva Matilda Haakanen 9F) 

Suosittelemme kaikille vierailua 

Ainolaan! 
 

Pornaisten Yhtenäiskoulu osallistuu tänä vuonna 

monin eri tavoin Jean Sibeliuksen 150-

vuotisjuhlan viettoon.  

Siksipä sateisena aamupäivänä 26.8.2015 lähti 

bussi kohti Järvenpäätä ja Ainolaa kyydissään 

joukko yläluokkalaisia. Iso joukko 9.- ja 8.-

luokkalaisia musiikin ja kuvataiteen opiskelijoita 

lähti tutustumaan Jean ja Aino Sibeliuksen 

kotitaloon.  

Perillä meidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen 

ryhmä lähti tutkimaan Ainon puutarhaa ja toinen 

taas jatkoi sisälle Ainolaan. 

Ainolan puutarha istutuksineen oli 

tunnelmallinen ja kotoisa. Saimme jopa Ainolan  

 

ystävälliseltä puutarhurilta luvan maistaa Ainon 

istuttamien omenapuiden satoa. Puutarhassa 

kävimme myös Jeanin ja Ainon haudalla sekä 

Ainon suunnittelemassa saunarakennuksessa. 

Noin puolen tunnin kuluttua siirryimme 

sisätiloihin, ja toinen ryhmä vuorostaan 

puutarhaan. Opas kertoi meille kattavasti 

Sibeliusten elämästä ja erilaisten esineiden ja 

seinillä olevien taulujen tarinoista. Saimme 

kierrellä hetken vapaasti alakerran huoneissa 

ennen lähtöhetkeä. 

Suurin osa ryhmästämme piti retkeä 

mielenkiintoisena ja opettavaisena. Se toi 

mukavaa vaihtelua koulun arkeen ja 

suosittelemme vierailua Ainolassa kaikille 

vähänkin aiheesta kiinnostuneille! 

                         Iiris Karikytö 9A ja Kiia Kotivirta 9F 



19 
 

Muutoksia liikenneyhteyksiin
 

PORNAISISTA PÄÄSEE LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA SUORILLA VUOROILLA HELSINKIIN 

Elokuun 10. päivästä lukien on päässyt lauantaina ja sunnuntaina Pornaisista suorilla vuoroilla Helsinkiin 

(Rautatientorille) 

 

Lauantaisin 

Pornainen   Helsinki  Helsinki  Pornainen 

8.26  9.45  12.45  14.00 

10.26  11.45  16.40  18.00 

14.26  15.45  20.40  22.00 

18.26  19.45 

 

Sunnuntaisin 

Pornainen  Helsinki  Helsinki  Pornainen 

14.26  15.45  16.40  18.00 

18.26  19.45  20.40  22.00 

    01.15  02.25 

    (vain la-su välisenä yönä) 

 

LAUANTAISIN JA SUNNUNTAISIN YKSI VUORO HALKIASTA JÄRVENPÄÄN LINJA-AUTOASEMALLE JA  

TAKAISIN 

 

Lauantaisin 

Halkia  Järvenpää  Järvenpää  Halkia 

11.46  12.10  21.05  21.20 

 

Sunnuntaisin 

Halkia  Järvenpää  Järvenpää  Halkia 

18.06  18.30  21.05  21.20 

 

Joukkoliikenteen aikatauluja lisää osoitteesta: www.matkahuolto.fi sekä joukkoliikenteestä kunnan ko-

tisivuilta liikenne –palkin alta. 
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Uusi kunnanhallitus 
 

 

 

UUSI KUNNANHALLITUS ALOITTI 7.9.2015 
 

Valtuusto päätti 31.8.2015 erottaa kunnanhallituksen ja valitsi samassa kokouksessa uuden kunnanhallituk-

sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Kunnanhallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

 

Jäsenet  Varajäsenet 
 

Päivi Liu  Vesa Palmgren 

 

Juha Pajunen  Laura Kolehmainen 

 

Maria Saarinen Asta Haapakoski 

 

Juha Virkki  Tea Nieminen 

 

Aija Franti  Antti Kilpeläinen 

 

Mika Vilén  Henna Nyrhivaara 

 

Riitta Villanen  Tero Nyqvist 

 

Puheenjohtaja  Juha Virkki 

I varapuheenjohtaja  Päivi Liu  

II varapuheenjohtaja  Mika Vilén.  

 

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 1. ja 2. maanantai.  

 

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnan kotisivuilla. 
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Pornaisten vaakuna Floridaan
Kunnanjohtaja Markku Hyttinen luovutti Pornaisten vaakunan  9.9.2015 puheenjohtaja  Sirpa Aholle toimi-

tettavaksi  Floridan Suomi Talon vaakunakokoelmaan.  Ohessa  Suomi  Talon esite. 
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Puolukkaporkkanapiirakka  

(1 uunipellillinen)  

 

Taikina: 
2,5 dl maitoa 

25 g hiivaa 

1 muna 

1 dl sokeria 

1 tl kardemummaa 

100 g voita 

7,5 dl vehnäjauhoja (n. 500 g) 
 

Täyte: 
4 dl sokeroimatonta puolukkasurvosta 

4 dl porkkanaraastetta 

2 dl fariinisokeria 

1,5 dl perunajauhoja 
 

Voiteluun: 
kananmunaa 
 

Valmistusohje: 
• Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää muna, sokeri, mausteet ja osa jauhoista. Sekoita taikina 

tasaiseksi. Alusta loput jauhot taikinaan. Lisää viimeisenä sulatettu voi. Anna taikinan kohota liinan alla. 
 

• Kauli kohonnut taikina levyksi. Nosta se leivinpaperille uunipannun pohjalle ja reunoille. (Jos taikinaa jää yli, 

käytä se taikinanauhoina piirakan koristeeksi.) Peitä liinalla ja kohota 15 - 30 min. 
 

• Voitele reunat munalla. Sekoita täytteen ainekset keskenään ja kaada pohjalle. Paista 200 asteessa n. 20 

min. 

(Ohje: Valio) 

 

Luonnollisesti Pornainen 3/2015 
 

Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava  Toimittaja 
Pornaisten kunta        Seija Marttila         Marjatta Sihvo 

 

Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2015 
 
 


