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Kunnanjohtajan puheenvuoro 

 

Pornainen, Uudenmaan suuri salaisuus 
 

YLE:n Kuntatutka selvitti tänä syksynä, mikä on suomalaisten kuntien kunto ja miltä näyttävät niiden 

tulevaisuudennäkymät. Pornaisten osalta määritelmä oli seuraavan lainen: 
 

Pornainen on Uudenmaan tuntemattomin kasvukunta. Se kaksinkertaisti asukaslukunsa vuosina 1985–

2010, minkä jälkeen tonttikauppa ja kasvu ovat hiljentyneet. Väylien välisessä taskussa sijaitseva 

maaseutukunta on terve: väestö on nuorehkoa joskin pienituloista, ja työttömyys on aisoissa. Töissä 

käydään naapurikunnissa. Kunta on kunnostautunut lastensuojelun ennaltaehkäisyssä yhdessä Mäntsälän 

kanssa palkkaamalla kodinhoitajia. Pornainen on voinut vilahtaa verkkokalvoilla huomaamatta: 

Laukkoskella kuvattiin 1900-luvun alkupuolella useita kotimaisia elokuvia. 

 

Kuntia arvioitiin seuraavien neljän aihepiirin osalta, elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Elinvoiman osalta 

Pornainen sai täydet viisi tähteä, taloudesta neljä ja terveydestä kolme, mutta ilmapiiristä vain kaksi. 

Ilmapiiri-indeksi kertoo yhteisön aktiivisuudesta ja kunnan toimista hyvinvoinnin edistämiseen.  
 

Vaikka itselläni onkin YLE:n asiantuntijoita selvästi parempi kuva Pornaisten ilmapiiristä, niin selvityksen 

tuloksia ei voi sivuuttaa. Millä keinoin tämä kunnan ilmapiiriä mittaava tekijä paranisi seuraavaan 

selvitykseen mennessä: äänestämällä aktiivisemmin, perustamalla lisää yhdistyksiä, satsaamalla enemmän 

rahaa kulttuuriin ja vapa-aikaan sekä saamalla yläkoululaiset liikkumaan entistä enemmän. Nämä asiat ovat 

kuntalaisten ja kunnan päättäjien omissa käsissä. Niihin voidaan vaikuttaa yhdessä ja onhan hyvinvoinnin 

edistäminen tärkeä osa tulevaisuuden kunnan tehtäviä. 
 

Syksyn Pop Up Pornainen – tapahtumassa Helsingin rautatieasemalla kävi hyvin selväksi, että Pornainen 

tunnetaan liian huonosti. Haastatellut sijoittivat Pornaisen länsirannikolle, Turun suuntaan tai 

Hämeenlinnan lähettyville. Kovin harva tiesi tai tunsi kuntaa, saatikka osasi sijoittaa sen omalle paikalleen 

Keski-Uudellemaalle. Pitipä joku Pornaista jopa Uudenmaan suurena salaisuutena. 
 

Uuden vuoden aika on sopiva hyville päätöksille ja lupauksille. Olkoonkin ensi vuoden yhteinen 

haasteemme parantaa Pornaisten tunnettavuutta. Ensi vuonna käynnistyy hyviä hankkeita, kuten 

kerrostalon rakentaminen keskustaan, uuden tekonurmikentän toteutus ja kylien kehittämishankkeet, jotka 

kaikki osaltaan parantavat kunnan elinvoimaa. Toivottavasti saamme aikaan myös lisää vetovoimaa, joka 

kääntää kunnan väkiluvun taas kasvu-uralle. 
 

Kunnan ylläpitämällä markkinointisivustolla www.meidanpornainen.fi on lueteltu 20 hyvää syytä valita 

Pornainen. Toivottavasti mahdollisimman moni pornaislaislainen tuokin kuntaa ensi vuonna esille omilla 

keinoillaan, olivatpa nämä sitten some- tai muita kanavia, 

positiivisessa hengessä, mutta rehellisesti.  

 

Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Pornaisten asukkaille, 

asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.  

Rentouttavaa Joulunaikaa ja Värikästä Uutta Vuotta 2017!  

 

Hannu Haukkasalo 

kunnanjohtaja.   
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Teknisen johtajan tervehdys 

 

Talvinen ajankohtaistervehdys Pornaisten teknisestä toimesta! 

 

Hämärän vallatessa illat ja aamut on hyvä panostaa 

turvallisuuteen vaikka lunta maassa onkin ja pahin pimeys 

helpottaa. Tämä tarkoittaa jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä 

heijastimia, mahdollisia näkyviä turvaliivejä sekä valaistusta.  

 

Itse liikun päivittäin Järvenpään suuntaan ja kiinnitän myös 

autoilijana huomioita siihen, miten jalankulkijan osalta pimeällä 

heijastin tai heijastinliivi antaa jo hyvän turvan liikkumiselle, 

samoin valaistus mikäli liikutaan tai pyöräillään. 

 

Valaistusverkon osalta Porvoon Energia Oy:n kanssa on sopimus 

katuvalaistusverkon ylläpidosta. Katuvalaistuksen 

toimimattomuuteen tulee kiinnittäneeksi nyt huomioita, 

varsinkin jos omalla kadulla tai tiellä liikuttaessa lamput eivät 

toimi tai osa on hajonnut. Vikailmoituksia voi tehdä internetin 

kautta suoraan http://www.porvoonenergia.fi/fi/lomakkeet/katuvalaistuksenvikailmoitus tai puhelimitse 

24 h puh. 020 690 144. Vaikka valaistuksen osalta valaistusta tarkastetaan ja huolletaan myös 

etupainotteisesti,  niin 1000 katuvalon joukossa on aina joitain valaisimia, jotka eivät toimi. Korjausten 

osalta odotusaika voi olla tilanteesta riippuen pidempikin, joten kannattaa odottaa rauhassa.  

 

Pyrimme tekemään kevyen liikenteen väylien rakentamisen eteen hartiavoimin töitä kunnan resurssien 

mukaisesti. Päätiet ovat Uudenmaan ELY –keskuksen hankinnassa ja rahoitusta ei kaikille hankkeille riitä. 

Kunta onkin osallistunut tärkeiden liikenneturvallisuushankkeiden rahoitukseen omien resurssiensa 

mukaisesti. Parkkojan koululle alettiin syyskuussa rakentamaan noin 800 metrin mittaista kevyen liikenteen 

väylää, jolla lähialueilla liikkuvien liikenneturvallisuus koulun ympäristössä paranee kevyen liikenteen 

väylän valmistuttua. Samassa yhteydessä koululle tehdään uusi liittymä koululaisliikennettä varten. 

Rakennustyö on aloitettu syksyllä ja kestää ensi vuoden elokuulle.  

 

Liikuntapaikoista Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka on valmistunut ja valaistus kentälle saadaan 

valmiiksi sääolosuhteista riippuen alkutalven aikana. 

 

Vuonna 2017 ei ole tiedossa isompia rakennushankkeita, vaan keskitymme teknisessä toimessa 

rakennusten korjausten suunnitteluun ja pienempiin korjausurakoihin sekä Linnunlaulun päiväkodin 

laajennuksen hankeselvitykseen ja mahdolliseen rakennustöiden aloitukseen vuonna 2018. 

 

Uudenmaan ELY –keskuksen hankkeena Järvenpääntieltä Sipoon rajalle toteutettu Kirkkotie-Helsingintien 

päällystystyö saatiin valmiiksi syyskuussa ja uusi tiepäällyste tuo myös katukuvaan piristystä monien 

monttujen jälkeen. ELY :llä on suunnitelmissa vielä Mika Waltarin koulun kohdalla tien ylitykseen 

turvallisempia ratkaisuja, jotka toteutetaan mahdollisesti ensi vuoden aikana, mutta niistäkin tiedotamme 

lisää myöhemmin. 
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Kunnan läpi kulkevien pääväylien ja niiden varrella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta 

vastaavat Uudenmaan ELY-keskuksen tienpitäjät, näihin teihin liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa 

Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 

0200 2100 (24 h/vuorokaudessa). 

 

Talvikunnossapidon osalta kunnan katujen kunnossapidosta vastaamme sopimusurakoitsijoidemme kanssa 

ja toivommekin malttia ja varovaisuutta liikkumiseen, aina hiekoitus ei sääoloista johtuen onnistu heti 

aurausten jälkeen.  

 

Rauhallista Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta toivottaa koko tekninen väki! 

 

 

 

Seurakunnan tiedote 

 

 

Pornaisten seurakunnassa siirrytään suunnittelemaan 

seurakunnan sunnuntain jumalanpalveluksia 

jumalanpalvelusryhmässä  1.1.2017. Ryhmä 

kokoontuu kirkkokahvien jälkeen n. klo 11.30 kirkon 

wanhaan saliin suunnittelemaan kulloisesta 

sunnuntaista viikon päästä vietettävää 

jumalanpalvelusta. Mahdollisista poikkeuksista 

tiedotetaan mm. seurakunnan internetsivuilla, 

kuukausitiedotteessa ja jumalanpalveluksien 

yhteydessä. Ryhmä on avoin kaikille ja kaiken ikäisille 

ilman sitoutumuksia. Ryhmä toimii samalla avoimena 

”raamattupiirinä”.  

 

Ryhmässä perehdytään yhdessä jumalanpalveluksen teksteihin, kerätään esirukousaiheita ja sovitaan eri 

avustustehtävistä kiinnostuneitten kanssa. Ryhmään mukaan kutsutaan kaiken ikäisiä lapsia, nuoria, 

työelämässä ja eläkkeellä olevia. Tarkoitus on suunnitella toistaiseksi näin sunnuntain jumalanpalvelukset.  

 

Seurakunnassa koulutetaan niin ikään kirkkoväärtejä (jumalanpalvelusavustajia), jotka saavat 

koulutuksensa myötä oikeuden avustaa ehtoollisella Pornaisten seurakunnan 

jumalanpalveluksissa.  Viimeksi koulutus oli lokakuussa ja seuraava koulutusaika on näillä näkymin auki, 

mutta viimeistään syksyllä 2017. Kirkkoväärtikoulutukseen voi ilmoittautua seurakunnan nettisivuilta tai 

sähköpostilla kirkkoherralle.  

 

Tilaisuuksista löytyy tietoa kotiin aina kuukaudenvaihteessa jaettavasta kuukausitiedotteesta. Mikäli 

jakelussa on häiriöitä, toivotaan, että häiriöstä ilmoitettaisiin kirkkoherranvirastoon jatkotoimenpiteiden 

käynnistämiseksi. Kuukausitiedote löytyy myös seurakunnan internetsivuilta. Tietoa seurakunnan 

toiminnasta löytyy niin ikään Facebookista (PoSE – Pornaisten seurakunta). 
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Talousarvio 2017 – taloussuunnitelma  2016-2018 

 

 

Talousarvio 2017 – Taloussuunnitelma 2017-2019 
 

Vuoden 2017 käyttötalouden talousarvioesityksessä toimintamenojen loppusumma päätyy 29,3 M€:oon. 

Lisäystä vuoden 2016 korjattuun talousarvioon verrattuna 

noin 0,5 M€ eli 1,8 %. Nettomenojen lisäys yhteensä on noin 

0,5 M€ eli 2,2 %.  
 

Toimintamenojen kasvussa näyttelevät suurinta osaa 

yleinen kustannustason nousu,  alvelujen ostojen 

lisääntyminen mm. sosiaali- ja terveystoimessa. Talouden 

sopeuttamistoimet toteutunevat täysimääräisinä. 
 

Hallintokunnista toimintamenot vähenevät 

kunnanhallituksella (sisältää myös sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä vuoden 2015 alusta tekniset palvelut), 

53.100 € (-4,4 %). Kasvu sosiaali- ja terveyspalveluilla 

539.000 (3,6 %). Teknisellä toimella lisäys 176.100 € (5,0 %), 

ja sivistyslautakunnalla vähennys on 67.700 € (-0,8 %). 

Toimintatulojen määräksi on ensi vuonna arvioitu noin 5,9 

M€, joka on 0,1 M€ enemmän kuin 2016. 
 

Kunnalla on takauksia vesiosuuskunnille yhteensä 3,3 M€:n 

arvosta. 

 

Lainat 
 

Kunnalla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2017 lopussa arvion mukaan n. 15,5 M€, joka on asukasta kohti n. 

3.000 €. Vanhojen lainojen takaisinmaksut vuosina 2017–2019 ovat n. 0,5-1,7 M€/vuosi. Vanhojen lainojen 

maksuun joudutaan ottamaan vastaava määrä uutta lainaa, koska vuosikate ei tulle riittämään lainojen 

lyhennyksiin. 
 

Lainatarve arvio vuodelle 2017 on 1.000.000 euroa. 
 

Mikäli lisäksi investoinnit toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti, kasvaa lainamäärä asukasta kohti 

vuoteen 2018 mennessä n. 3.200 €:oon ja vuoteen 2019 mennessä n. 3.300 €:oon, mikäli menojen kasvu on 

4 %. Neljän prosentin kasvulla vuosikate jää niin alhaiseksi, että velkamäärä jatkaa kasvuaan koko 

vuosikymmenen. Em. syystä johtuen vuosittainen käyttömenojen kasvu olisi saatava alle neljän prosentin, 

tavoitetasona 1,5 %. 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 14.11.2016. 
 

Lisätiedot: 

Timo Kaikkonen, talousjohtaja   

040-7191 885 

s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi  
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TALOUSARVIO 2017 
    

 TP TA TAE 

 

 2015 2016 2017 

    

Asukasluku 5 125 5 161 5 175 

Muutos-% 0,2 0,7 0,3 

Kunnallisvero-% 20,00 20,00 20,50 

    

Kiinteistövero-%    

- yleinen 1,00 1,00 1,00 

    

- vakituiset asunnot 0,50 0,50 0,50 

    

- muut asunnot 1,00 1,00 1,00 

    

- yleishyödylliset yhteisöt - - - 

    

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 4,00 

    

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00 

    

Toimintatulot, milj.euroa 3,0 5,9 5,9 

Muutos-% -6,9 1) 0,0 

    

Toimintamenot, milj. euroa 25,4 28,7 29,3 

Muutos-%  -1,6  1) 1,8  

    

Verotulot, milj. euroa 18,5 19,1 19,2 

Muutos-%   -0,4   3,6   0,2 

Euroa / asukas 3 610 3 713 3 710 

    

Valtionosuudet, milj. euroa 5,6 6,0 6,2 

Muutos-% -1,5 7,7 3,3 

Euroa / asukas 1 087 1 163   1 198 

    

Vuosikate, milj. euroa 1,5 2,1 1,8 

Prosenttia poistoista 87 121 106 

Euroa / asukas 296 408 355 

    

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,8 2,3 1,9 

    

Lainakanta, milj. euroa 14,8 16,0 15,5 

Euroa / asukas 2 880 2 904 2 995 

    

 

1) Ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen sisäisten erien käyttöönotosta johtuen. 
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Uudenmaan joukkoliikenne 

 

 

 

                                    Tiedote 3.10.2016 

 

 

Uudenmaanjoukkoliikenne.fi uudistui – toimii nyt sujuvasti myös mobiilissa 

 

Uudenmaan joukkoliikenteen infosivusto on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena oli erityisesti 

käyttäjäystävällisyyden lisääminen. Osoitteesta uudenmaanjoukkoliikenne.fi löytyvät kätevästi aikataulut, 

hinnat ja muuta hyödyllistä tietoa 19 kunnan alueelta.  

 

− Verkkosivut toimivat nyt responsiivisesti eli niiden sisältö on luettavissa ilman suurentamista tai 

pienentämistä niin mobiililla, tabletilla kuin pöytäkoneella. Myös sivuilla navigointi on tehty 

mahdollisimman helpoksi ja tietojen löytymistä tehostaa hakutoiminto, kertoo Uudenmaan liiton 

liikennesuunnittelija Pasi Kouhia.   

Palvelussa mukana olevat kunnat ovat Askola, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Lapinjärvi, 

Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Siuntio, Tuusula ja 

Vihti.  

Aikataulu- ja hintatietojen lisäksi sivustolla julkaistaan tietoa bussien lipputuotteista, lippujen ostopaikoista 

ja asemapaikkojen liityntäpysäköinnistä sekä muuta kuntien ajankohtaista joukkoliikennetiedotusta. 

Palvelulla on kuukausittain keskimäärin 6 500 yksittäistä käyttäjää. Eniten sivuilta etsitään Järvenpään, 

Lohjan, Tuusulan, Hyvinkään, Vihdin ja Nurmijärven joukkoliikennetietoja. 

 

− Sivustoa tullaan kehittämään vielä erilaisilla joukkoliikenneinformaation sovelluksilla, kuten HSL:n ja 

Liikenneviraston Digitransit-matkaoppaalla. Otammekin mielellämme palautetta ja kehittämisideoita 

vastaan, Kouhia summaa.  

Uudenmaan joukkoliikenneinfo perustettiin vuonna 2009 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto. Sivujen 

ylläpidosta ja tietojen ajantasaisuudesta vastaavat palvelussa mukana olevat kunnat.  

 

Lisätietoja: Liikennesuunnittelija Pasi Kouhia, Uudenmaan liitto, puh. 040 660 5030, 

pasi.kouhia@uudenmaanliitto.fi 
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Kansalaisopisto   

 

Mäntsälän kansalaisopisto 

 

Pornaisissa on keväällä alkamassa useita uusia kursseja. Painettu kevään opinto-opas jaetaan jokaiseen 

talouteen Mäntsälän Uutisten välissä viikolla 49. 

 

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 12.12.2016 klo 9.00.  

Ilmoittautua voit joko soittamalla toimistoon 040 314 5371 tai 

kotisivujemme kautta www.mantsalanopisto.fi   Syksyllä alkaneille 

ja koko vuoden kestäville kursseillekin useammille mahtuu mukaan 

(puolen lukuvuoden hinta). Kysy toimistolta näistä kursseista.  

 

Pornaisissa keväällä 2017 alkavat kurssit  

ASAHI 831361 

PARKKOJAN FOAM ROLLING KEVÄT 831362 

HATHAJOOGA ALKEET 831363 

HATHAJOOGA JATKO 831364  

KUDONTAA JA PUNONTAA KOULULAISILLE 114065 

KANTELEENSOITON ALKEISKURSSI / PORNAINEN 111066 

PERHEMUSKARI / KEVÄT / PORNAINEN 111162 

KUVAMATKA PORNAISTEN HISTORIAAN (KEVÄT) 315061 

PORNAISTEN HISTORIA 315063 

ISTUTUSSUUNNITTELUKURSSI 710360 

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUS 710361 
 

Laajemmin tietoa kursseistamme saa kotisivuiltamme www.mantsalanopisto.fi 
 

Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotetaan Pornaisten kirjastolla ti 24.1.2017 klo 18.00-20.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitämme opiskelijoitamme tästä vuodesta ja toivotamme 

Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2017!  
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SILMU Ry 

 

 

 

 

 

 

 

SILMU ry:n syyskokouksen henkilövalinnat 
 

SILMU ry:n syyskokouksessa Mäntsälässä 15.11. valittiin uusi hallitus vuodelle 2017. Puheenjohtajan 

lisäksi erovuorossa olivat yhdistysten ja yritysten edustajat. Lisäksi useammalla hallituksen jäsenellä 

täyttyi enimmäisaika hallituksessa eli kuusi vuotta.  

 

Hallituspaikkojen jakautuminen: Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marja Teppinen Mäntsälästä 

Tuula Salon tilalle Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen vuosiksi 2017–2019 Tora Markkula Loviisasta, 

uutena varajäseneksi Timo Rajakaltio Porvoosta, Heikki Nyström ja varajäseneksi Riitta Ahti-Tuiskula, 

molemmat Askolasta. Uutena varsinaiseksi jäseneksi valittiin Christina Mickos Lapinjärveltä Tiina Whileyn 

tilalle ja varajäseneksi Eero Kokko Mäntsälästä. 
  

Julkisen tahon edustajaksi valittiin Laura Karén Porvoosta Thomas Antaksen tilalle ja varajäseneksi Lilian 

Järvinen (uusi) Loviisasta sekä puheenjohtajaksi valitun Marja Teppisen tilalle valittiin Veijo Peltola (uusi) 

Mäntsälästä. Yksittäiset maaseudun asukkaat -tahon varsinaiseksi jäseneksi valittiin Camilla Hartwall (uusi) 

Sipoosta Ian Nordmanin tilalle ja varajäseneksi Hannu Salminen (uusi) Myrskylästä. 

 

 Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallitus 2017  

Puheenjohtaja  Marja Teppinen  Mäntsälä  

Julkinen taho  Varsinainen jäsen  Varajäsen  

Karén Laura  Porvoo  Järvinen Lilian  Loviisa  

Korhonen Reijo  Myrskylä  Tiainen Rauno  Sipoo  

Peltola Veijo  Mäntsälä  Sundberg Anneli  Mäntsälä  

Yhdistykset ja yrittäjät = yhteisöt  

Nyström Heikki  Askola  Ahti-Tuiskula Riitta  Askola  

Markkula Tora  Loviisa  Rajakaltio Timo  Porvoo  

Mickos Christina  Lapinjävi  Kokko Eero  Mäntsälä  

Yksittäiset maaseudun asukkaat  

Tikkanen Joija  Pornainen  Nieminen Tea  Pornainen  

Myyrä Riitta  Pukkila  Ahl Piritta  Pukkila  

Hartwall Camilla  Sipoo  Salminen Hannu  Myrskylä  



11 

 

 

 

Suomi 100 Avoimet Kylät itäinen Uusimaa 10.6.2017 
 

Avoimet Kylät on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Juhlavuoden 

kantava teema "Yhdessä" sopii kylätoimintaan loistavasti. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kylillä 

tapahtuu entistä näkyvämmin. Avoimet Kylät -päivänä järjestetään tapahtumia niin pienissä kuin isoissakin 

kylissä ja ohjelmassa on mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämänmenoon. Lue lisää >> 

 

Kylien turvallinen ja toimiva arki 
 

Löytyykö omalta kylältäsi innostunut ja aktiivinen joukko, joka haluaa parantaa kyläelämää koko yhteisöä 

auttaen? Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Tule mukaan Kylien 

turvallinen ja toimiva arki hankkeeseen! Lue lisää >> 

 

Maaseudun kasvupolku - Kasvu Open haku avoinna 16.1.2017 saakka 
 

MTK, Suomen Yrittäjät, ProAgria ja Maaseutuverkosto järjestävät Maaseudun Kasvupolun. Kyseessä on 

sparrausohjelma, johon valitaan mukaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä, jotka saavat 

kahden päivän ajan maksutonta tukea liiketoiminnan kehittämiseen yrityselämän huippuasiantuntijoilta. 

Yritykset voivat olla mitä tahansa maaseudulla toimivia yrityksiä: maatiloja, elintarvikealan yrityksistä, 

palvelualan yrityksiä, alihankintayrityksiä jne. Kasvupolku tarjoaa yrityksille mahdollisuuden pölyttää omia 

ajatuksia ja hankkia uutta osaamista yritykseen. Lue lisää >> 

 

Toimijoiden tueksi kv-palvelupaketti 
 

Kv-toiminnan palvelupaketilla voidaan kattaa matkakustannuksia, jotka syntyvät suunnitelmallisesta ja 

tavoitteellisesta kv-verkostojen rakentamisesta ja toimimisessa maaseutuverkoston edustajana kv-

työryhmissä ja –seminaareissa. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 

Matkustussääntöön on poikkeuksia: 

- kv-palvelupaketin kautta ei makseta päivärahoja, 

- majoituskustannus voi olla korkeintaan 100 €/yö 

Palvelupaketilla korvattava matkakustannus on korkeintaan 1000 €/hlö. Yhdelle matkalle hyväksytään 

korkeintaan kaksi henkilöä. Täten palvelupakettia kohden korvattava matkakustannus voi olla korkeintaan 

2000 euroa (sis alv.). Matka ei saa olla minkään käynnissä olevan hankkeen tms. toimenpide. 

Ohjeet palvelupaketin hakijalle tästä >> 

 

Kehittämisyhdistys SILMU ry Kotisivut  www.silmu.info 

Veckjärventie 1     

06150 PORVOO 
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Suomi 100 juhlavuosi Pornaisissa 

 

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. 

Juhlavuoden valtakunnallinen teema on 

Yhdessä.  
 

Yhdessä meillä on mahdollisuus rakentaa upea 

juhlavuosi, jonka aikana muistelemme Suomen historiaa, 

koemme vuoden yhdessä ja pohdimme tulevaisuutta. 

Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen 

ystäville.  

 

Minkä näköinen tulee olemaan itsenäisyyden juhlavuosi 

Pornaisissa? 

 

Juuri sinä, yhdistyksesi tai yrityksesi voi olla rakentamassa ikimuistoista juhlavuotta Pornaisiin ehdottamalla 

oman ideansa liitettäväksi Suomi100 – ohjelmaan. Mukaan voi lähteä vuoden 2017 syksyyn asti.  

 

Lisätietoa saa osoitteesta www.suomifinland100.fi sekä osoitteesta 

http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/tapahtumat/suomi_100_-juhlavuosi .  

 

Kunnan nettisivuilta löytyy Suomi100 kalenteri, josta näemme kaikki juhlavuoteen liittyvät tapahtumat 

Pornaisissa. Ilmoittakaa tapahtumista Pornaisten vapaa-ajan ohjaajan sähköpostiin 

anne.partanen@pornainen.fi 

 

Tulevat Suomi100 tapahtumat: 

Suomi Syö – piknik Hietasen rannalla 25.8.2017 

Itsenäisyyspäivän etkot kunnankirjastolla 5.12.2017 
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Keuke 

 

Rohkeat onnistujanaiset 

 

Rohkeutta tässä vaaditaan. Ja sitkeyttä. Taitoa tarvitaan myös, sekä paljon tahtoa. Me kysyimme 

yrittäjänaisilta, mihin he tarvitsevat tukea, mikä tuo onnistumisia, mikä pelottaa ja miksi he ovat 

tyytyväisiä yrittäjiä. 

 

”Mä tarvitsen ehkä rohkeutta enemmän” 

 

Järvenpääläisen Pentisol Oy:n yrittäjä Sanna Mäkinen kasvoi yrittäjyyteen, mutta pitkään hän olisi mieltä, 

että ei ikinä lähde yrittäjäksi. Kun hän sitten kuitenkin teki päätöksen ja otti yrityksen ohjat käsiinsä yhdessä 

aviomiehensä kanssa, oli se kunnianosoitus isän aloittamalle työlle ja myös kunnianhimoa tehdä jotain 

suurta.  

 

 

 

– Yrittäjänä oleminen itsessään on epävarmuuden sietämistä päivästä toiseen. Mutta se onnistuminen 

siellä vaa’an toisessa kupissa painaa kuitenkin enemmän.  

– Parasta on, kun voi itse päättää mihin on matkalla. Se, että päämäärän on määritellyt itse. Parasta on olla 

oma itsensä herra. Ja paras onnistumisen tunne tulee siitä, kun itse on varma siitä, että joku juttu on hyvä 

ja sitten myös asiakas ostaa sen idean ja on samaa mieltä. 

Toisia yrittäjänaisia ja yrittäjäksi aikovia Mäkinen kannustaa ja kehottaa luottamaan itseensä ja luottamaan 

ideaansa.  

– Ja toisista naisista kannattaa ottaa tukea. Luulen, että nainen ymmärtää naista kuitenkin vähän 

paremmin.  
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”Naiset vaan luontaisesti sopii yrittäjäksi” 

 

Nurmijärveläisen Kukkakamari Elsin Sirpa Kuvaja ja Elina Kapianen uskalsivat lähteä yrittäjiksi vasta kun 

lapset olivat kasvaneet isoiksi. 

 

– Joku mielenhäiriö kai meihin iski. Kymmenen vuotta sitten en olisi voinut ajatellakaan yrittäjäksi 

lähtemistä, mutta nyt sille oli hyvä aika. 

 

Yrittäjäkaksikko saa toisistaan tukea. Ystävyys, hyvä yhteisymmärrys ja huumori kantavat myös silloin, kun 

päivät venyvät ja väsymys alkaa painaa. 

– Me ollaan hyvä tiimi ja me täydennämme toisiamme. Meillä on myös samanlainen tyyli tehdä töitä.  

– Naisenergia on vielä liian vähän käytetty luonnonvara. Tarttukaa tilaisuuteen naiset, ei se niin kauheaa 

ole. Aina ei ole helppoa, mutta minä en vaihtaisi päivääkään pois. 

 

 

Katso yrittäjänaisten tarinat videoina Keuken Youtube-kanavalta tai Facebookissa! 

 

Onnistujanaisten kasvuvalmennus 

 

Lähde mukaan yrittäjänaisten omaan valmennukseen. Onnistujanaisena saat valmennusta yrityksen 

kehittämiseen: opit suunnittelemaan, opit tulkitsemaan lukuja, saat vahvistusta hinnoitteluun ja 

työnantajana toimimiseen. Lisäksi saat henkilökohtaisen kasvusuunnitelman yrityksellesi. 

 

Ota yhteyttä!  

 

Yritysneuvoja Riitta Backman, riitta.backman@keuke.fi, 050 305 6771 ja yritysneuvoja Elina Duréault, 

elina.dureault@keuke.fi, 050 366 8588.  
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Pornaisten Yrittäjät ry 

 

Pornaisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Willem van 

Schevikhoven: 
 

Yhteistoiminnan kaava  
 

Yrittäjien jäsenenä kymmenen vuotta, joista yksi hallituksessa ja kaksi 

puheenjohtajana, ovat antaneet pintaa syvemmän näkökulman 

kuntamme yhdistys- ja elinkeinoelämän asioihin. Voin tyytyväisenä 

sanoa että yhteistyö on meillä mallillaan kun toimintaa on ristiin rastiin 

ja suhteet henkilötasolta alkaen mutkattomia. 
 

Armeijassa opetetaan joukkueenjohtajille yksinkertainen 

yhteistoiminnan kaava joka soveltaen kuuluu: oman sekä toisen 

joukkueen tilanne, tavoite sekä tarpeet. Käydään siis kaavamaisesti läpi 

mitä kumpikin osapuoli tarvitsee ja tekee. Keskustelun perusteella on 

helppo tunnistaa ne asiat jotka kannattaa tehdä yhdessä  tai kääntäen 

antaa toisen tehdä osaamansa homman, että voi itse keskittyä omaan 

tehtäväänsä. 
 

Tämä toimii hyvin myös kaikkialla muualla kun ns. naapurussuhteet 

pidetään kunnossa. Kukin tekee sitä mitä osaa, jolloin säästyy aikaa ja 

rahaa jota eri yhdistyksillämme ei liikaa ikinä ole. Ei myöskään tehdä 

päällekkäisiä asioita kun toistenkin tavoitteet ovat selvillä. 
 

Virallisena kanavana vuoropuhelussamme kunnan kanssa toimii elinkeinoasiain neuvottelukunta, jota 

vuorovuosin luotsaavat Yrittäjät ja Pornaisten kunta. Se on oiva kanava, mutta ei tietenkään korvaa 

henkilösuhteita joita on rakennettu ja rakennetaan jatkossakin.  Seurakahvit  pari kertaa vuodessa ovat 

myös loistava tilaisuus tähän yhteistoiminnan harrastamiseen. Me yrittäjät tulemme paikalle, kuten tulee 

uskoakseni ja toivoakseni moni muukin yhdistys. 
 

Voin ylpeänä todeta olevani Pornaisista lähtöisin - meillä on karnevaalia, messuja, ilotulitusta, tekonurmea 

sekä monenlaista myyjäistä ja tapahtumaa nuorten kalastusseurasta alkaen. Kylämme vireys ja 

tapahtumarikkaus on tasolla, joka on reippaan viiden tuhannen asukkaan kunnalle ällistyttävä! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Oheisen Pornaisten kunnan v. 2016 joulukortin on tehnyt 

mediapaja! 
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Kaavoituskatsaus 
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Duuniportaali.fi 
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Musiikkiopisto 
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Helppotöinen 

Jouluinen Maustekakku 
Yksi iso tai kaksi pientä kakkua  

 

Ainekset 

 

4 dl piimää tai kermaviiliä 

2 dl siirappia 

1 1/2 dl sokeria 

7 dl vehnäjauhoja 

3 tl kanelia 

1 tl kardemummaa 

1 tl inkivääriä 

1 tl neilikkaa 

1 1/2 tl soodaa 

(2 dl rusinoita) 

175 g sulatettua voita tai margariinia 

 

Sekoita piimä, siirappi ja sokeri kulhossa. Lisää keskenään sekoitetut kuivat aineet (ja rusinat). 

Lisää sulatettu rasva. 

 

Sekoita taikina tasaiseksi ja kaada voideltuun ja korppujauhotettuun kakkuvuokaan (n. 2,5 l). 

Paista 175 asteessa 45–60 minuuttia. Kokeile kakun kypsyys esim. cocktailtikulla. Jos taikinaa ei 

tartu tikkuun, kakku on kypsä. Kumoa hieman jäähtyneenä. 

 

Koristele kakku siivilöimällä päälle tomusokeria juuri ennen tarjoilua. 
(Ohje: Dansukker) 
 

 

 

 

 

 

Luonnollisesti Pornainen 4/2016 
 

Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti 

 

Julkaisija  Tiedotusvastaava Toimittaja 

Pornaisten kunta Seija Marttila  Marjatta Sihvo 

 

Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2017 

 

 


