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Kansikuva: Näsiä eli lehtonäsiä (riidenmarja) on pensas, joka kukkii aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista. Etelä-

Suomessa kukinta ajoittuu huhtikuulle ja Etelä-Lapissa vasta toukokuulle. Sen punaiset marjat ovat erittäin myrkyllisiä. 

(Wikipedia) 

  



3 

 
 

Kunnanjohtajan tervehdys 
 

Uudenmaan suuri salaisuus: Hollywood of Finland 
 

Pornaisten väkiluku oli vuonna 2016 pysähtynyt kuusi vuotta aikaisemmalle tasolle ja takana oli muutama 

vuosi, jolloin tonttikauppa ei käynyt lainkaan ja kunnan väkiluku väheni.  

 

Kunnalle oli v. 2015 valittu yhteistyökumppaniksi markkinointitoimisto Sensei, jonka kanssa ryhdyttiin 

toimiin. Pornaisten kuntamarkkinoinnin tavoite oli selkeä: Kuntaa ja sen omakoti- tai yritystontteja on 

vaikea markkinoida, jos kuntaa ei tunneta. Sen vuoksi tavoitteeksi asetettiin kunnan tunnettuuden 

lisääminen samalla, kun toimenpiteillä (tonttihinnoittelun tarkastaminen) ja kampanjoilla (Pornaisten 

Tonttihulinat) pyrittiin vauhdittamaan tonttien myyntiä.  

 

Lähdimme rohkeasti liikkeelle perinteisiä kuntamarkkinoinnin keinoja rikkovalla mainosvideolla, ”Out of 

the Box”, kuten asiaa on kuvattu eräässä kiittävässä palautteessa. Muun muassa ääninäyttelijä videoon 

etsittiin Yhdysvalloista asti. Esiin nostettiin Pornaisten 800-vuotista historiaa dramaattisella, moniin 

elokuviin ja televisiosarjoihin yhdistettävällä, mahtipontisella tyylillä. Tämä eeppinen mainosvideo, 

Hollywood of Finland on ensimmäinen osa sarjasta Uudenmaan suuri salaisuus. 

 

Ennen videon julkistusta  oli kuitenkin tehty taustatöitä:  

Lauantaina 14.5.2016 Helsingin 

Rautatieaseman laiturialueesta 4 x 6 m 

promoalue lavastettiin Pop Up 

Pornainen – teemalla, jota tuettiin 

sopivalla musiikilla ja oheisohjelmalla. 

Tavoitteena oli luoda kontrastia 

pääkaupunkiseudun vilskeeseen 

tuomalla "pala pornaislaista elämää" 

yhdelle vilkkaimmista alueista 

Helsingissä. Samalla rautatieaseman 

kulkijoilta kysyttiin, mitä he tietävät 

Pornaisista. Hyvin vähän tai ei mitään oli loppupäätelmämme. Promotapahtuman lisäksi Pornainen oli 

näkyvillä diginäytöillä ympäri Helsingin ydinkeskustaa. 

 

Seuraavana syksynä ”tartuttiin hetkeen”, kun kunta järjesti koulujen alkamisen kunniaksi kaikenikäisille 

suunnatun Pokémon GO aiheisen tapahtuman. Tarjolla oli syötävää, juotavaa, musiikkia ja tietysti 

toivottavasti mahdollisimman paljon Pokémoneja. Tavoitteena oli tehdä Pornaisten kuntaa tunnetuksi 

ajankohtaisen harrastuksen kautta. 

 

Ylen Kuntatutkalla mitataan mahdollisimman monipuolisesti, miten kunnilla menee. Ensimmäinen 

kuntatutka julkaistiin 27.10.2016 ja päivitettiin 13.3.2017. Siinä Pornaisten kunnan arvioitiin olevan 

”Uudenmaan tuntemattomin kasvukunta.” 

 

Tämä tuntemattomuus päätettiin kääntää vahvuudeksi – meillä oli salaisuuksia, joita halusimme paljastaa 

tunteita herättävällä keinolla. Niin kuin Pornaisissakin, Suomessa on paljon kuntia, joissa on tarjolla edullisia 

tontteja ja toimitiloja. Joukosta pitää tällöin erottua uusilla, yllättävillä ja rohkeilla tavoilla. Kohderyhmäksi 
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valittiin perheen perustamista harkitsevat sekä lapsiperheet. Tämä heijastui erityisesti esitystapaan ja 

mediavalintoihin. Aiomme myös jatkossa panostaa tarinoihin – ne kiinnostavat ja houkuttelevat, myös 

tontinostajia.  

 

Pornaisilla on vahva historia elokuvatuotannon parissa. Tämän johdosta syksyllä 2017 kuvattua ja tuotettua 

”Hollywood of Finland” markkinointivideota on erilaisten some-kanavien lisäksi nähty elokuvateattereissa 

Helsingin seudun kunnissa. Facebook – sivuilla videota on muutamassa viikossa katsottu 23.000 kertaa ja 

you tubessa lähes 3.200 kertaa. Elokuvien trailerina sen tulee näkemään 35.000–40.000 katsojaa.    

 

Iso kiitos kaikille, jotka ovat jakaneet omilla Facebook-sivuillaan videota ja antaneet osaltaan vauhtia 

kampanjalle. Hollywood of Finland löytyy sekä kunnan Facebookista että You Tubesta.  

 

Asiasta kiinnostuneiden kannattaa myös pistäytyä kunnan markkinointisivuilla www.meidanpornainen.fi, 

jonne on kerätty tiedot Pornaisissa kuvatuista elokuvista.  

 

Hannu Haukkasalo 

kunnanjohtaja 
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Teknisen johtajan tilannekatsaus 
 

Ajankohtaiset teknisestä toimesta 
 

Alkutalven liukkaus muuttui mahtavaksi talvisääksi tammi-helmikuussa. Keväällä kevätauringon sulattaessa 

teitä päivisin ja niiden jäätyessä taas öisin on hyvä huomioida ulkona liikkuessa. Olosuhteiden muuttuessa 

otollisiksi aloitetaan myös katujen puhdistukset taajama-alueilla. Nämä on tarkoitus tehdä kunnan 

hallinnoimilla alueilla keräävillä harjakoneilla siellä missä tämä on mahdollista. Tonttiliittymien osalta 

puhdistustyöstä vastaa kiinteistön omistaja/ haltija. Routavaurioita voi myös sulamisen yhteydessä esiintyä, 

joten myös liikenteessä on hyvä kiinnittää mahdollisiin tievaurioihin huomiota. 

 

Keskustassa kerrostalotyömaan elementit nousevat kohti harjakorkeutta työmaan edetessä.  Kuva 

maaliskuun alusta, jolloin kellarin elementtejä asennettiin. Myös kunta on varannut ja ostamassa asuntoja 

tulevasta kerrostalosta, joka täydentää kunnan alueella asumisen monipuolisuutta hyvällä tavalla. 

 

 
 

Keskusta-alueella käynnistyy infrahankkeista mm. Suksajanpolun rakentaminen. Polku toimii ajo- ja 

huoltoreittinä urheilukentälle ja lisäksi samalla rakenteita parannetaan siten, että myös liikkuminen eri 

puistoalueiden välillä helpottuu. 

 

Urheilukentän vieressä Jyrkäntien alussa oleva alue on kaavoitettu pysäköintialueeksi ja suunnitelma 

toteutukselle valmistuu maaliskuussa. Hanke on tarkoitus kilpailuttaa siten, että alue valmistuu vuoden 

2018 aikana. 

 

Asfaltointien osalta korjauksia tehdään olemassa olevalla katu-alueilla. Mm. Latiskantien alkupäätä 

korjataan terveysaseman kohdalla ja tavoitteena on myös Linnunlaulun alueella pinnoittaa niitä tiealueita, 

joilla ei vielä pinnoitetta ole. Nämä hankkeet sisältyvät talousarvioon. 
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Kunnanviraston kattorakenteiden uusinen on myös suunniteltu toteutettavaksi 2018, tällä hetkellä 

suunnitelmat ovat vielä muokattavina, mutta hankkeen on tarkoitus toteutua kesän-alkusyksyn aikana. 

Kilpailutukseen ja päätöksentekoon päästään näillä näkymin toukokuun aikana.  

 

Kuva kunnanviraston vanhasta osasta. Korjaus toteutetaan museoviraston antamien ohjeiden mukaisesti, 

vanhan osan ollessa suojeltu. 

 
 

Keskusta-alueella oleva Palotalli –rakennus Kirkkotien ja Pekkolantien kulmassa on niin heikossa kunnossa, 

että kunnanhallitus on päätöksellään valtuuttanut teknisen toimen valmisteleviin toimiin rakennuksen 

purkamiseksi. Taloudellisesti järkevä korjauksen raja on myös ylitetty.  Purkulupa rakennukselle on 

myönnetty, seuraavaksi valmistellaan tarjouspyyntöjä purkamiselle. 

 

Etelässä Helsingintien kevyen liikenteen väylän suunnittelu käynnistyy tänä vuonna. Suunnitelma-alue 

koskee Porvoontien ja Vähä-Laukkoskentien välistä noin 2,8 kilometrin aluetta.  Itse hankkeen 

toteutumisesta ei ole vielä olemassa mitään rahoitusta ELY:n osalta, mutta suunnitelman laadinnalla 

edesautettaisiin tilannetta niin, että hanke voidaan rahoituksen järjestyessä saada toteutukseen jollakin 

aikavälillä tarkasteluna. Suunnitelman laadinnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan Uudenmaan ELY:n ja 

kunnan välillä 50/50 periaatteella. Suunnitelman laadinta etenee ELY:n aikataulujen mukaisesti ja 

valmistunee vuoden loppuun mennessä. 

 

Järvenpääntien valaistuksen suunnittelu on käynnistetty ja tavoitteena on toteuttaa valaistuksen 

rakentaminen Välillä Kirkkotie-Hiukanarontie tämän vuoden aikana. Tarkemmat aikataulut selviävät kun 

suunnitelmat ovat valmiit ja Uudenmaan ELY –keskuksen hyväksymät. Valaistuksen suunnittelusta ja 

rakentamisesta vastaa katuvalaistussopimuksen mukaisesti Porvoon Sähköverkko Oy, joka omistaa 

Pornaisten katuvalaistusverkon ja vastaa sen rakentamisesta ja ylläpidosta. Hanke sisältyy kunnan 

maksuosuuksien osalta tämän vuoden talousarvioon.  

 

Tekninen toimi on osana kuntakehitystoimialaa. Valmistelemme kuntakehitysjaostossa kevään aikana 

kunnan elinvoimaohjelmaa seuraavalle toimikaudelle kuntastrategian osana. Asiallista palautetta miten 

elinvoimaa kunnassa tulisi kehittää voi antaa kunnan palautejärjestelmän kautta sähköisesti 
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vapaamuotoisesti  https://www.pornainen.fi/palaute-aloite/. Myös sähköpostitse palautetta voi antaa 

kunta@pornainen.fi kautta.  

Avoimia kuntalaisille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään myös kevään aikana kahteen otteeseen 11.4.2018 

kello 18.00 kunnanvirastolla on seurojen ja yhdistysten tilaisuus, josta tässä lehdessä on erillinen ilmoitus ja 

tämän lisäksi kuntalaisille suunnattu avoin keskustelu/ informaatiotilaisuus on 26.4.2018 kello 17-19 

kirjastolla, Kirkkotie 174, Pornainen.  

 

Näissä tilaisuuksissa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan hyvinvointi-, elinvoima ja 

henkilöstöohjelmien valmistelutyöhön ja antaa mielipiteitään asiasta. Ohjelmiin palautetta voi antaa aina 

huhtikuun loppuun saakka, jonka jälkeen ohjelmien valmistelutyö viedään päätöksentekoon. 

 

Mikko Autere 

tekninen johtaja 

 

 

 

Sivistysjohtaja ja tekninen isännöitsijä esittäytyvät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarit yhteiskuvassa; vasemmalla sivistysjohtaja Jari Wäre ja oikealla tekninen isännöitsijä Jari Koskela 

 

Terveiset uudelta sivistysjohtajalta! 
 

Olen Jari Wäre ja olen aloittanut kunnan sivistysjohtajana 1.3.2018 alkaen. Asun Tuusulassa Lahelassa ja 

sieltä ajelen töihin Pornaisten kauniiden maisemien läpi. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme kouluikäistä 

tytärtä. Kodissamme touhuaa lisäksi 3 cockerspanielia, jotka tuovat huomattavasti lisää vipinää arkeen. 

Vapaa-aikani menee kotona olemisen lisäksi urheiluharrastusten parissa, joista erityisesti jalka- ja koripallo 

ovat lähellä sydäntäni. Erilaiset kulttuuriharrastukset tuovat lisäksi paljon sisältöä elämääni. Lukeminen on 
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minulle hyvä tapa rentoutua iltaisin tai lomilla. Loistavia elämyksiä on aina tarjolla myös teattereissa tai 

muissa kulttuuritapahtumissa tällä alueella vähintäänkin kohtuullisen välimatkan päässä.  
 

Olen työskennellyt koko aikuisiän työurani julkisella sektorilla monipuolisten kasvatuksen ja sivistyksen 

tehtävien parissa. Toimialan tehtävissä minua on aina miellyttänyt mahdollisuus vaikuttaa nyt ja 

tulevaisuudessa ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sivistystoimen palvelut tukevat jokaisen kunnan 

asukkaan elämässä menestymisen mahdollisuuksia. Tätä sivistystä ja hyvinvointia edistävää työtä olen 

tehnyt edelliset reilut 10 vuotta Tuusulan kunnassa mm. kasvatus- ja sivistystoimenjohtajana, kehittämis- ja 

hallintopäällikkönä sekä varhaiskasvatuspäällikkönä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. 
 

Muutaman viikon Pornaisten työkokemuksen jälkeen voin sanoa, että täällä kunnan työntekijät toimivat 

positiivisella tavalla lähellä kuntalaisia. Kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi laadittavat 

kehittämisohjelmat tuovat entistä paremmin näkyväksi yhdessä tekemisen suunnan ja etenemisen. Näitä 

kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia edistäviä tehtäviä minäkin lähden innolla toteuttamaan.  
 

Työpisteeni löytyy kunnantalolta! 
 

Hyvää kevään jatkoa toivottaen 
 

Jari Wäre 

sivistysjohtaja 

p. 0401745015, jari.ware@pornainen.fi 

 

Tekninen isännöitsijä esittäytyy: 
 

Olen Jari Koskela. Aloitin vuoden alussa Pornaisten teknisen isännöitsijän toimessa. Vastuualueinani ovat 

kunnan kiinteistöt ja katujen kunnossapito. 
 

Olen 52 -vuotias jokelalainen ja perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme jo aikuiseksi kasvanutta lasta. 

Lapsenlapsiakin minulla on kolme. Vapaa-aikani kuluu pitkälti triathlon harrastuksen parissa ja jos jotain jää 

jäljelle, niin sen ajan täyttää perheen parissa puuhailu, vaarihommat. 
 

Koulutukseltani olen rakennusteknikko. Lisäksi olen vuosien varrella hankkinut kuntoarvioijan ja teknisen 

isännöitsijän täydentävät tutkinnot. Työurallani olen ehtinyt tekemään kaikenlaisia rakennusalan töitä, 

nuoruuden ajan rakennusmiehen töistä myöhempien vuosien esimiestehtäviin. Ennen Pornaisiin tuloa 

toimin usean vuoden ajan rakennusliikkeessä erikokoisten rakennusprojektien projektinvetäjänä sekä 

vastaavana- ja työmaamestarina. Näissä tehtävissä on kokemusta kertynyt niin korjausrakentamisen kuin 

uudisrakentamisenkin parista. 
 

Pornaisissa, jo lyhyen kokemuksen jälkeen, minua on miellyttänyt kunnassa näkyvä me -henki ja yhteinen 

tekeminen. Töitä tehdään yhteisen viihtymisen eteen, sekä kunnan työntekijöiden, että kuntalaisen 

toimesta talkoohengessä. Nykyisessä toimessani kiehtoo myös työn monipuolisuus, joskus tekeillä on 

isompia korjaus- tai kunnostusurakoita, joskus taas työ on pieniä jokapäiväiseen arkeen liittyviä 

ylläpitotehtäviä. 
 

Työpisteeni löytyy kunnanvirastolta teknisen toimen siivestä! 
 

Jari Koskela 

tekninen isännöitsijä 

puh. 040 558 2969, jari.koskela@pornainen.fi 
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Kaavoituskatsaus  
 

KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2017                                                                                       25.1.2018 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vähintään 

kerran vuodessa katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 

tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 

 

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille 

tulevat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan 
päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen 

lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Kaavoituskatsausta on päivitetty edelliseen katsaukseen verrattuna 

maakuntakaavojen ja osayleiskaavojen sekä varsinkin asemakaavojen 

osalta.  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion 

käsittelyn yhteydessä Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman vuosille 

2018–2022. Kaavoitusohjelmassa määritellään kunnan eri kaavahankkeiden tavoitteet ja esitetään niiden 

laatimisajat. 
 

MAAKUNTAKAAVA 
 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 24.5.2017 ja se tullut voimaan.  

Neloskaava on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Se täydentää ja tarkistaa voimassa olevia aiempia 

kaavoja seuraavien teemojen osalta; elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne 

ja kulttuuriympäristöt. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla.  

 

Uusimaa-kaava 2050 on uudenlainen, kaksiportainen, koko Uudenmaan alueen kattava kaava, jonka 
aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan 

vuosina 2016-2019. 

 

Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen 

vaihemaakuntakaavoista. Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät 

asiat. Vaihekaavat taas vastaavat seutujen erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle, johon 

Pornainenkin kuulu, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. 

 

YLEISKAAVAT 
 

Yleiskaavojen osalta on selvitelty rakentamispaineita kylissä. 
  
Kunnan pohjoisosassa Parkkojan koulun ympäristössä (KARTTA, 6.) on selvästi rakentamisen painetta, johon 

on syytä reagoida. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus rekrytoida konsultti tekemään selvitys, mikä 

etenemistapa olisi paras alueen täydennysrakentamisen edistämiseksi. Vastaavanlainen selvitys tehdään 

myös Laukkosken Jokimäen alueella (KARTTA, 7.). Tämän kyläalueen osalta tilanne on hieman erilainen, sillä 

koulun lähistöllä, Kotojärvellä, on toteutumatonta asemakaavaa ja suunnittelu käynnistymässä merkittävän 

kevyen liikenteen väylähankkeen osalta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. 

 

ASEMAKAAVAT 
 

Ylijoen asuinalueen kunnallistekniset työt valmistuivat vuoden 2017 kesällä ja ensimmäiset talot 

valmistuivat.  
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Linnunlaulun päiväkodin (1.) laajennuksen asemakaavamuutos on tulossa ehdotuksena nähtäville kevään 

2018 aikana. Siinä pysäköintialue (LP) muutettiin mahdolliseksi rakennusalueeksi (YL). 
 

Pieni kaavamuutos, jossa omakotitalon omistaja Tikantiellä (2.) halusi turvallisuussyihin vedoten ostaa ja 
liittää kalliotasanteen tonttiinsa, sai lainvoiman 24.11.2017. 
 

Laidunalueen (3.) kaavarungosta valmistui marraskuussa 2017 kaksi vaihtoehtoa. Asemakaavan 

luonnosvaihe on tarkoitus saada nähtäville keväällä 2018. 
 

Kotojärvenrannan asemakaavamuutos (4.), jossa RA-tontit (loma-asumiseen tarkoitetut) muutettiin AO-

tonteiksi (ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetut), sai lainvoiman 12.12.2017. 
 

Kirveskoskella Koskitien päähän 

sijoittuva sopimuskaava on tulossa 

vireille kevään 2018 kuluessa (5.).  

 

Kirkonkylän keskusta-alueiden 

vanhimpien asemakaavojen 

ajantasaisuutta on tarpeen 
selvittää, sillä vanhimmat kaavat 

ovat 1970-luvulta. Kaavojen 

ajanmukaisuus pitäisi Maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaan tarkistaa 13 

vuoden välein. Käytännön työhön 

päästään tältä osin aikaisintaan 

vuonna 2019. 

 
YHTEYSTIEDOT 
 

Askolan rakennusvalvonta- ja 
ympäristönsuojeluosasto 
puh. 040 7109 107  osoite: 

Askolantie 28, 07500 ASKOLA 
 

Rakennusluvat, katselmukset ja 
neuvonta 
-rakennustarkastaja Matti 

Männikkö (Pornainen, Myrskylä ja 

Askola), tavoitettavissa puhelimitse 

tiistaisin ja torstaisin klo 12.00 – 

14.00 puh. 0400 415 083   

matti.mannikko@askola.fi 

(tavattavissa Pornaisten 
kunnantalolla torstaisin klo: 16.00 – 

18.00) 

-toimialajohtaja Antti Ikonen (Pukkila), puh. 0400 841 151  antti.ikonen@askola.fi 
 

Askolan, Pukkilan, Pornaisten ja Myrskylän rakennusjärjestys, yleiskaavat ja asemakaavat merkintöineen 
sekä rakennusvalvonnan lomakkeita ja ohjeita on esitelty kuntien kotisivuilla.  

 

Lupahakemukset ja muut asiakirjat, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat 
LUPIEN HAUSSA ON SIIRRYTTY SÄHKÖISEEN KÄSITTELYYN OSOITTEESSA: www.lupapiste.fi 
-lupahakemusten teossa auttaa toimistosihteeri Pia Lindeman puh. 040 7109 107  pia.lindeman@askola.fi 

 

Kaavoitusasiat 
-aluearkkitehti Pertti Österman, puh. 040 5489 936  pertti.osterman@askola.fi (tavattavissa tiistaisin ja 

torstaisin Pornaisten kunnantalolla)  
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Päivitetty osoitekartta ja uusi palveluhakemisto 
 

Pornaisten kunnan päivitetty osoitekartta on ilmestynyt! 
 

Kartta löytyy sähköisenä kunnan nettisivuilta osoitteessa www.pornainen.fi . 
Paperista versiota on saatavana kunnantalolta. 

 

 

 
 
Pornaisten Yrittäjät ry:n toimesta on 
julkaistu uusi palveluhakemisto 
vuosille 2018-2019 
 

Palveluhakemisto on haettu joka talouteen ja 

sitä on saatavana myös kirjastosta, 

kunnantalolta ja postista. 

 

Palveluhakemiston sähköiseen versioon tullaan 

laittamaan linkit Pornaisten Yrittäjät ry:n ja  

Pornaisten kunnan netti- ja FB-sivuilta. 
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Keuke 
 

Keuke neuvoo myös uudet yrittäjät 
 

Keukesta saa nyt kaikki yritysneuvontapalvelut yrityksen perustamisesta koko elinkaaren kestävään 

kehittämiseen. Yrittäjät ja yrittämisestä kiinnostuneet kaiken tarvitsemansa avun siis vaivattomasti yhdeltä 

toimijalta. Myös ajanvaraus käy jatkossa yhdestä numerosta.  

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Keuke) on tarjonnut tämän vuoden alusta lähtien myös 

uusyritysneuvontaa, kun pitkään Keuken kanssa saman katon alla toiminut Keski-Uudenmaan 

Uusyrityskeskus liitettiin osaksi Keukea.  

 

– Tämä tarkoittaa, että voimme ottaa kopin koko yrityksen elinkaaresta. Käytäntö on osoittanut, että 

aloittavan yrittäjän kautta tulee myös toimivien yritysten puolella uskollisimmat asiakkaat, Keuken 

toimitusjohtaja Elina Pekkarinen toteaa. 

 

– Kun me pystymme tarjoamaan katkeamattoman neuvontaprosessin yrityksille, meillä on mahdollisuus 

tunnistaa potentiaaliset ja kasvunälkäiset yritykset paremmin.  

 

Neuvonnalla pötkii pitkälle 
 

Uusia yrittäjiä Keukessa neuvovat entuudestaan 

tutut asiakkuuspäällikkö Sari Virta ja 

yrityskehittäjä Ari Ainola.  

 

Neuvottavaksi kannattaa tulla heti jo siinä 

vaiheessa, kun vasta kypsyttelee ajatusta. 

Asiantuntijoilta saa hyviä näkökulmia ja tärkeää 

tietoa.  Ulkopuolisen sparraus on erittäin 

hyödyllistä jo ideavaiheessa.  

 

Maksuttomassa neuvonnassa käydään läpi 

kaikki tärkeät ja olennaiset asiat liiketoimintasuunnitelmasta kannattavuuslaskelmiin, veroista kirjanpitoon 

ja vakuutuksista viranomaislupiin. 

  

– Tilastot kertovat, että ammattitaitoisen yritysneuvonnan kautta perustetut yritykset ovat selvästi 

elinvoimaisempia kahden vuoden kuluttua perustamisesta. Kannattaa siis ottaa neuvosta vaari, kannustaa 

Pekkarinen. 

 

Keukesta saat neuvot alkuun, kasvuun ja kehittämiseen. Olemme paras kaverisin, kun olet perustamassa 

yritystä tai kun haluat kehittää yritystäsi ja viedä sen kasvun polulle.  

 

Varaa aika maksuttomaan tapaamiseen: sähköposti keuke@keuke.fi, puhelin: 050 341 3210. 

Lisää tietoa netissä: www.keuke.fi 
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Kansalaisopisto 
 

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILONA2018 –kevätnäyttely on kirjaston Pellavasalissa kirjaston aukioloaikoina: 

3. - 13.4.2018 Taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely  

16. - 27.4.2018 Kädentaitoryhmien näyttely  

 

 
 

Mäntsälässä 21.-22.4. klo 10-16 

Taiteen perusopetuksen ja Kädentaitoryhmien näyttely, Opistotalo, Vanha Porvoontie 19 

Aikuisten taideryhmien näyttely, Pihagalleria, Kivistöntie 2 
 

Pukkilassa  

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely 21. - 22.4.2018 klo 10.00 - 16.00 Kunnantalon 

alakerta. 

Kädentaitoryhmien näyttely Hyvinvointikeskus Onnissa sunnuntaina 22.4. klo 10.00 - 16.00. 
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LUENTO 
 

Luennon luonnonyrteistä pitää Satu Hovi. Hän kertoo keväällä 2017 

ilmestyneestä kirjastaan Luonnonyrtit: tunnistaminen-
terveysvaikutukset-reseptit  

 

Kurssi pidetään tiistaina 10.4. klo 18.00 – 19.30 Pornaisten kirjaston 

Pellavasalissa.  

 

Kurssi on maksuton, mutta luennolle tulee ilmoittautua netin kautta 

www.mantsalanopisto.fi tai soittamalla 040 314 5371. 

 

 
KESÄKURSSIT 
 

Kudontaa ja punontaa koululaisille kurssilla 11. – 14.6. 

lähtee kesä käyntiin. 

Kurssi on suunnattu 8 - 12 -vuotiaille koululaisille. Neljän 

päivän aikana kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja 

punotaan erilaisia nauhoja. 

 

Kurssipäivien aikana ehtii kutomaan 2-4 pientä työtä. Kurssimaksu on 54 € ja se sisältää 15 € 

materiaalimaksun.  

 

Eväät mukaan niin jaksaa kymmenestä puoli kolmeen.  

 

Kurssin numero on 114268 ja ilmoittautua voi netin kautta www.mantsalanopisto.fi tai soittamalla 

040 314 5371. 
 

Lastenhoitokurssi antaa perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin sekä tietoa eri-ikäisten ja 
erilaisten lasten toiminnoista.  

Kurssi antaa valmiuksia toimia MLL:n 

lastenhoitotoiminnassa, lyhytaikaisissa 
hoitotehtävissä ja lapsiperheen apuna.  

Kurssi kokoontuu kunnantalon 

valtuustosalissa 6.6. - 15.6.2018 
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 
10 -16 kahden viikon ajan.  

Kurssi sisältää lisäksi harjoittelun 

lapsiperheessä (9h) ja oppimispäiväkirjan 
(15h).  

Kurssille voivat osallistua 15-vuotiaat (täyttävät 2018 16-vuotta) ja sitä vanhemmat henkilöt. 

Kurssin numero on 320660. Ilmoittautuminen netin kautta www.mantsalanopisto.fi tai soittamalla 
040 314 5371. 
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MLL:N lastenhoitokurssit Pornaisissa 
 

MLL lastenhoitotoiminta Pornaisissa 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on aloittanut tilapäisen lastenhoitoavun tarjoamisen Pornaisten 

lapsiperheille. MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen.  

 
Perheet voivat tilata lastenhoitoapua esimerkiksi silloin kun vanhemmat haluavat hetken hengähtää, 

harrastaa tai viettää aikaa yhdessä tai asioilla käynnin, opiskelun tai työmenojen ajaksi. Myös sairaan lapsen 

hoito onnistuu MLL:n hoitajilta. Kesäaikaan hoitajan voi tilata myös pidemmäksi jaksoksi esimerkiksi pienille 

koululaisille. 

 

MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään itselleen sopivan hoitajan. Perhe toimii hoitajan 

työnantajana. Käytännössä perhe maksaa hoitajalle palkan 8,20e/h ja antaa palkanmaksun yhteydessä 

palkkatositteet. Tarvittaessa perhe huolehtii myös muista työnantajanvelvoitteista. 

Koska toiminta on uutta, hoitajia kaivataan lisää.  Jos olet kiinnostunut palkallisesta keikkatyöstä 
lapsiperheissä, on sinulla mahdollisuus kouluttautua MLL hoitajaksi.  

Järjestämme Pornaisissa MLL lastenhoitokurssin kesäkuussa 2018. Kurssilla on lähiopetusta kuutena 

arkipäivänä ke 6.6.- pe 8.6. ja ke 13.6.- pe 15.6. klo 10-16. Kurssi sisältää harjoittelun lapsiperheessä ja 

oppimispäiväkirjan. Kurssille ei vaadita aikaisempaa kokemusta. Alaikärajana kurssille on 15 vuotta.  

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat voivat tulla mukaan MLL hoitajaksi käymällä 2,5 tunnin 

perehdytyskoulutuksen. Seuraavat perehdytyskoulutukset ovat Helsingin Pasilassa ti 6.3. klo 14-16.30 ja ke 

25.4. klo 14-16.30. 

 

Tilaa hoitaja netissä osoitteessa lastenhoito.mll.fi tai soittamalla arkisin klo 08-12 p.044 030 3301. 
 

Lastenhoito kursseista ja perehdytyksistä voi tiedustella Anu Hämäläinen p.0440808068 

anu.hamalainen@mll.fi 

Lisätietoja: https://uudenmaanpiiri.mll.fi/lastenhoito 
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Mustijoen perusturva 

 

VARHAISKASVATUKSEEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN KERHOTOIMINTAAN HAKU 

TOIMIKAUDEKSI 2018–2019 

 

 

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on haettavana 1.8.2018 vapautuvat paikat.  
 

Varhaiskasvatusta voi edelleen hakea ympäri vuoden pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen hoidon 

tarpeen alkamista. Mikäli lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve syksyllä 2018, täyttäkää sähköinen 

hakemus välittömästi.  
 

 

Hakukaavakkeita ja lisätietoja 
Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen Mäntsälän kunnan kotisivuilla 

osoitteessa www.mantsala.fi/lomakkeet. Tietoja kunnallisesta varhaiskasvatuksesta voi lukea osoitteessa 

www.mantsala.fi/varhaiskasvatus.  

 

3.4.2018 mennessä paikkaa hakeneelle lähetetään postitse tai sähköisesti päätös kunnallisen hakemuksen 

käsittelystä viikolla 18.  

 

Perheet voivat hakea lapselle hoitopaikkaa myös suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon tai 

palkata hoitajan kotiin. Kunta tukee näitä hoitomuotoja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. Tukea 

haetaan Kelan toimistosta ja se maksetaan perheen valitsemalle hoidon tuottajalle.  

 

Varhaiskasvatuspaikkoihin liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Merja 

Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpostilla merja.harmokivi@mantsala.fi. 

 

Kerhotoiminta 
Kerhotoimintaa järjestetään Aurinkolinnan päiväkodin tiloissa 1.9.2018 alkaen. Siili-kerho kokoontuu 

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 ja Orava-kerho tiistaisin ja torstaisin klo 9-12. Kerhot ovat 2-5-

vuotiaille lapsille. Molemmissa kerhossa tarjotaan lounas. Kerhot ovat kiinni koulujen loma-aikoina.  

 

Kerhoon haetaan samaan aikaan kuin varhaiskasvatukseen. Paperisen hakemuslomakkeen saa tulostettua  

Mäntsälän kunnan www sivuilta www.mantsala.fi/lomakkeet.  

 

Lisätietoja kerhotoiminnasta antaa päiväkodin johtaja Satu Komscha p.040 314 5085, 

satu.komscha@mantsala.fi . 

 

Varhaiskasvatus osana kasvatus- ja sivistystoimialaa 1.1.2018 alkaen 
Pornaisten kunnan varhaiskasvatus siirtyi 1.1.2018 osaksi Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivistystoimialaa. 

Varhaiskasvatushenkilöstön ja hoitoyksiköiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyivät ennallaan. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.1.2018 alkaen. 

 

Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta www.mantsala/varhaiskasvatus. 
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Musiikkiopisto 
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Kirjasto 
 

Kevään tapahtumat kirjastossa 
 

28.3. saakka Pellavasalissa Leena Sakon sanoitettuja valokuvia, Ylä- ja alamäkiä. 

 

Maanantaina 19.3.2018 klo 18.00 

Soiva kirjasto. Porvoon seudun musiikkiopiston konsertti, Merikanto 150 v.  

 

Tiistaina 20.3.2018 klo 18.00, Pellavasali 

Kansalaisopistotoiminnan tulevaisuusilta. 

 

Torstaina 22.3.2018 klo 18.15, Pellavasali 

Satutunti. Satutätinä Marja-Leena Kaskinen. 

 

Maanantai - torstai 26. – 29.3.2018 

Loviisan ja Lapinjärven kirjastot liitetään Helle-kirjastojen tietojärjestelmään ja konversion aikana vain 

lainaaminen on mahdollista. Kirjasto on avoinna normaalisti, mutta verkkokirjasto on suljettu.  

 

Maanantaina 26.3. klo 18.00 

Soiva kirjasto. Porvoon seudun musiikkiopiston konsertti, Anneli Saaristo & Eliina Mäkiranta.  

 

Torstaina 5.4.2018 klo 18.00, Pellavasali 

Lukupiiri. Kuukauden kirja Christina Sandu: Valas nimeltä Goliat. 

 

Tiistaina 10.4.2018, Pellavasali klo 18.00 

Luento villiyrteistä, Satu Hovi. Mäntsälän opisto. 

 

Maanantaina 23.4. klo 18.00 

Soiva kirjasto. Svengaava evakkoreki.  

 

Tiistaina 24.4.2018 klo 18.15, Pellavasali 

Satutunti. Satutätinä Marja-Leena Kaskinen. 
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Poimintoja Sanapaltin galleriasta 
 

Kannattaa käydä kurkkaamassa paikallishistoriaa osoitteessa www.sanapaltti.fi ! 
Sanapaltti on Pornaisten kunnankirjaston kotiseutukokoelman digitaalinen kirjahylly ja valokuva-albumi.  

 

Kirkonkylän keskustasta puretun ”Kauppakassin” ja  jo aiemmin puretun Tähtisen mökin paikalle on nyt 

nousemassa kunnan ensimmäinen hissikerrostalo. Myös takana näkyvä vanha paloasema on nyttemmin 

saanut purkutuomion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornaisten jo purettu vanha kunnantalo, takana pilkottaa nykyään asuinkäytössä oleva vanha terveystalo. 
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Nykyäänkin opetuskäytössä oleva Kirveskosken vanha koulu 1930 –luvulla. Pihalla koulun oppilaita 

opettajansa kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskellä kirkonkylää nykyisen osuuspankin parkkipaikan kohdalla ollut rakennus (n. v.1935), jossa oli toiminut 

kauppoja ja baari. Talo oli jonkinlaisessa asuinkäytössä vielä 1970 -luvulla ja toimi myöhemmin vielä elokuvan 

kuvauspaikkanakin ennen purkamista.  
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Pornaisissa on valmistettu Suomen ensimmäisiä valmistaloja!  

Laukkosken kartano valmisti Suomen ensimmäisiä valmistaloja 1920-luvulta 1960-luvulle. Kuvassa 

Laukkosken Majat, yksi malli. 

 

 

 
 

Pornaisissa on toiminut myös meijeri. Kuvassa Lahan / Kupsenkylän meijeri ehkä 1950-luvun alussa. Rakennus on 

edelleen olemassa Kupsenkylässä Meijerintiellä. 
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Vapaa-aikatoimi 
 

Seura- ja yhdistystapaaminen 

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa 

seuratapaamisen 11.4. klo 18.00 kunnantalolla. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Pornaislaisille 

yhdistyksille ja seuroille. Yhdistykset pääsevät osallistumaan kunnan hyvinvointi- ja elinkeino-

ohjelman työstämiseen. Tilaisuuden teemana on yhdistysten tarpeet, toiveet ja yhteistyö. 
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Selviytyjien leiri  
 

Vapaa-aikatoimi järjestää tulevana kesänä seikkailuhenkisen leirin Espoon Suvisaaristossa, josta on varattu 

kokonainen saari täysin omaan käyttöömme. Leiri on saanut vaikutteita Selviytyjät – TV-ohjelmasta, joka 

tälläkin hetkellä pyörii televisiossa.  
 

Suvisaaristossa on ennenkin järjestetty vapaa-aikatoimen nuortenleirejä, mutta tänä vuonna leiri tulee 

olemaan poikkeuksellinen, sillä se järjestetään yhdessä naapurikuntamme Askolan kanssa. Nuorilla on 

mahdollisuus saada leiriltä uusia ystäviä sekä kokea ikimuistoinen seikkailu.  
 

Leiri on tarkoitettu 12–15 vuotiaille nuorille, ja mukaan mahtuu yhteensä 20 nuorta. Ilmoittautuminen 

leirille aukeaa huhtikuussa. Odotamme paikkojen täyttyvän nopeasti, joten täytyy olla ripeä, jos haluaa 

mukaan.  
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Nuorisotoimen talvilomaviikon 

kuvasatoa 
 

Talvilomaviikolla Pornaisten nuorisotoimi 

järjesti kaikille avointa toimintaa.  
 

Viikko sisälsi muun muassa retkeilyä 

lumikengillä, luistelua, pulkkamäen laskua sekä 

makkaran ja lettujen paistoa.  
 

Lapsia ja nuoria osallistui talviloman rientoihin 

runsain joukoin, ja varsinkin letut menivät kuin 

kuumille kiville.  

Lumikenkäily osoittautui erittäin hauskaksi 

tavaksi liikkua maastossa, niin lapset kuin 

aikuiset olivat innostuneita.  
 

Lomaviikon kruunasi kirpakan aurinkoinen keli, 

josta kaikki tuntuivat nauttivan. Nuorisotoimi 

kiittää kaikkia osallistuneita!  
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SILMU ry 
 

TEEMAHANKEHAKU AVOINNA 31.3.2018 SAAKKA 
 

Kehittämisyhdistys SILMU ry hakee yhteisöjen pieniä investointeja rahoitettavaksi teemahankkeen kautta.  

Teemahanke on toinen kuluvalla ohjelmakaudella. Hakuaika on 1.1.2018–31.3.2018.  

 

Toimenpiteet (investoinnit) voivat olla esim. kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja 

laitehankintoja, ympäristön kunnostamista tai pieniä rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä, jotka eivät 

tarvitse viranomaislupia (tai rakennuslupa on jo olemassa).  

 

Tukea voivat hakea yksityisoikeudelliset yhteisöt (rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) 

yleishyödyllisiin toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta 

tai rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat sekä välineistöä, jota käytetään yhdessä 

harrastamiseen.  

  

Lisätietoja: www.silmu.info   

Heli Tommiska GSM 040 569 0068 tai heli.tommiska@silmu.info 
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Käsityökeskus Aivina 
 

Pornaisten käsityökeskus Aivinassa toiminta jatkuu vilkkaana 

 

Vanhaa perinteistä kudontaa kunnioittaen, jotta kansanperinne jatkuisi ja nuoretkin saataisiin innostumaan 

enemmän kudonnasta, on siirrytty ns. tietokoneaikaan tässäkin harrastuksessa. 

Yksiin puihin asennettu tietokone-ohjelmoitu kudontaboksi on nyt toiminnassa. Harjoittelu- 

työnä meneillään suunnitellut  koirantassut, joka on mainio kynnysmattona tai lemmikin alustana. 

Kannattaa tulla katsomaan ja kokeilemaan jos vaikka 
innostuu omaa kuviota suunnittelemaan! 

 

Yhteistyö paikallisen Lukumiehen Lampolan kanssa on 

jatkunut innostuneesti, paikallinen villa oman kylän 

luomulampaista on herättänyt ihastusta ja kysyntää 

huovan kudontaan. Harmiksi viime kesän sateet tuhosivat 

satoa mutta loimessa löytyy, kudontavillassa vähän on 

tiukkaa. Toivotaan parempia kesiä!  Ihailua sai myös 

huopa, joka kudottiin itsevärjätystä omasta villasta.   
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Loimia on tällä hetkellä kudottavissa mattoihin, laudeliinaan, poppanaan, huopaan sekä  kaitaliinaan on 

loimi tekeillä, sidonnaksi tulee vanha klassikko lumihiutale. 

 

Kutojissa on työssäkävijöitä, eläkeläisiä, työttömiä, uusia nuoria- sekä eläkeläisaloittelijoita. Opastusta ja 

apua annetaan alkuun pääsemisessä. Tässä edullinen harrastus joka kyllä koukuttaa herkästi mukaan. 

Loimet kootaan talkoilla kangaspuihin kudontavalmiiksi, loimesta veloitetaan omakustannushinta.     

  
Aivinaan voi käydä tutustumassa aina kun siellä on joku kutomassa. Käsityökahvilaa pidetään tämän kevään 

joka kuun kolmas sunnuntai Aurinkomäen kirjastossa klo 14-16, jossa aina pienimuotoinen 

käsityö/askarteluaihe, kahvitellaan ja  jutustellaan käsitöistä,  tutustutaan uusiin käsityö/askartelulehtiin. 

 

Samassa tilassa toimii myös kansalaisopisto Eija Sisko Jokisen opastuksella. Ensi syksyn kurssille 

ilmoittautumaan kankaan kudonnasta kiinnostuneet! Kurssi voi olla jatko-opiskelua ja ammattia  hakeville 

nuorille hyvä ponnahduslauta. Kesäkuun alussa on viikon kurssi 8-12 vuotiaille. Toteutuneilla kursseilla 

lapset ovat innokkaina tehneet uskomattoman paljon kudonnaisia. Kursseista lisää kansalaisopiston sivuilta. 

 
Aivinan tapahtumista ilmoitukset paikallisissa lehdissä, ja palttinavintti.blogspot.com 

Kudonnasta kiinnostuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tulkaa kutomaan. Uusia toiveita ja  ideoita 

kaivataan! 

 

Lisätietoja:  Anneli Nykänen                                       Kirsti Kiesilä 

                          puh 040 7018113                                     puh 050 3781947 

                          anikanen@gmail.com                             kirsti.kiesila@gmail.com 
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Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 
 

Tietoa, vertaistukea ja osallistumisen mahdollisuuksia Pornaislaisille omaistaan ja 
läheistään hoitaville  
 

Pornaislaisillekin omaistaan tai läheistään hoitaville 

sekä omaishoitajille on saatavilla monenlaista tukea 

Keski-Uudenmaan OmaisOivan käynnistyttyä viime 

vuoden huhtikuussa Keski-Uudenmaan alueella; 

Pornaisissa, Mäntsälässä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Keravalla ja Tuusulassa.  

 

OmaisOiva-toiminta tukee osaltaan omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista tarjoamalla tarvelähtöisesti  

osallistumisen mahdollisuuksia, vertaistukea, tietoa ja ohjausta.  

OmaisOivan kaikille avoimet ja maksuttomat toimintamuodot:  

 

OmaisOiva kioskit-, kahvilat-, vertaisryhmät, Ovet-valmennukset® ja OivaHetket, toteutuvat tarvelähtöisesti 

kaikissa toiminta-alueen kunnissa - mahdollisimman lähellä omaishoitajaa. 

 

Tule rohkeasti mukaan loppukevään Pornaisten toimintoihimme:  
 

To 12.4. OmaisOiva-kahvilan aiheena Pornaisten apteekin tarjoamat palvelut 
OmaisOiva-kahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus saada tietoa eri 

teemoista sekä tavata toisia omaishoidon asioista kiinnostuneita kahvikupposen äärellä. 

 

Torstaina 12.4. klo 13-15 OmaisOiva-kahvilassa vierailee työntekijä Pornaisten apteekista kertomassa 

Pornaisten apteekin tarjoamista palveluista. Nyt on loistava tilaisuus tulla kuulemaan tarkemmin apteekin 

palveluista, sekä päästä kyselemään apteekin työntekijältä mieltä askarruttavia kysymyksiä.  

 

Paikalle ovat lämpimästi tervetulleita aivan kaikki aiheesta kiinnostuneet!  

 

OmaisOiva-kahvila järjestetään Aurinkomäen palvelukeskuksen kirjastolla, osoitteessa Mäntymäentie 1. 

 

Kesäinen Picnic torstaina 7.6. klo 13-15 
Milloin viimeksi olet suunnistanut viltti-picnikille ja nauttinut termarikahvit? Nyt siihen olisi oiva 

mahdollisuus!  

 

Tervetuloa mukaan kesäiselle picnikillemme torstaina 7.6. klo 13-15 nauttimaan porukalla maistuvat 

kesäkahveet ihanassa ympäristössä Pornaisissa. Mukaan sinun ei tarvitse ottaa kuin itsesi ja halutessasi voit 

napata myös ystäväsi matkaan mukaan!  

 

Picnic-paikka on vielä toistaiseksi selvitteillä, mutta ilmoittelemme hyvissä ajoin ennen kesäkuuta tarkan 

paikan osoitteineen. Voit seurata tiedotteluamme mm. omilta internetsivuiltamme 

www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi , Facebook-sivultamme OmaisOiva Keski-Uusimaa, sekä Itäväylä ja 

Uusimaa lehtien yhdistyspalstoilta.   
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Alustava kurkkaus vuoteen 2019 
Vuodesta 2019 alkaen OmaisOiva-toiminta tarjoaa vuosittain myös valmennusta omaishoitotilanteeseen.  

 

Ovet-valmennus® antaa monipuolisia eväitä omaishoitajuuteen, tukee omaishoitajan vahvuuksia ja auttaa 

uusien voimavarojen löytämisessä yhdessä toisten omaistaan hoitavien kanssa. Yhteensä 16 tunnin 

laajuinen ryhmävalmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoiva ja hoitotehtäviin, 

avustamisen ergonomiaan sekä omaishoitajan omiin voimavaroihin.  

 

Ensimmäinen Ovet-valmennus® Pornaisten ja Mäntsälän alueella tullaan järjestämään vuoden 2019 aikana, 

myös tästä kannattaa siis seurata tiedotteluamme, mutta ilmoittautua voit jo vaikka heti! Lisätietoja 

laura.kosonen@omaisoiva.net ja puh. 0503203962. 

 

Oivallisiin kohtaamisiin! 
Laura Kosonen, OmaisOiva työntekijä  
laura.kosonen@omaisoiva.net ja puh. 0503203962 

 

Heidi Puumalainen, OmaisOiva koordinaattori  

heidi.puumalainen@omaisoiva.net ja puh. 0503066812 

 

www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi  
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Mustijoesta elävä lohijoki ry 
 

Mustijoesta elävä lohijoki -yhdistyksen logokilpailu 
 

Viime syksynä Mustijoesta elävä lohijoki -yhdistys järjesti koulujenvälisen logokilpailun yhteistyössä 

Pornaisten vapaa-aikatoimen kanssa. Kilpailuun osallistuivat Parkkojan koulu, Nummisten koulu sekä 

Hirvihaaran koulu.  

 

Logoluonnoksia saapui yhteensä 83 kappaletta, ja teokset olivat toinen toistaan taidokkaampia. Voittajaksi 

päätettiin yksimielisesti Nummisten koulun Kaisa Lindholmin suunnittelema MEL-kala sen laajan 

käytettävyyden ja huumoripitoisuuden vuoksi. Voittajaluokka sai palkinnoksi lauttaretken Mustijoella, mikä 

tullaan järjestämään kevään aikana. Logokilpailun tuotokset ovat tällä hetkellä ihasteltavissa Pornaisten 

kunnantalon käytävillä.  

 

Yhdistyksen toiminta 
 

Mustijoesta elävä lohijoki -yhdistyksen 

tavoitteena on Mustijoen tilan parantaminen 

Porvoon, Pornaisten ja Mäntsälän kuntien 

alueella.  

 

Yhdistys pyrkii parantamaan veden ja 

rantojen luonnonympäristöä, kala-ja 

rapukantojen tilaa sekä virkistyskäytön 

olosuhteita joessa ja sen rannoilla.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee ja teettää tutkimuksia ja selvityksiä, joiden pohjalta se 

suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä joessa ja rannoilla, kuten esimerkiksi kalateiden rakentamista ja 

kanoottireitistöjä.  

 
 

Mustijoen tila koskettaa jokaista sen lähistöllä asuvaa kuntalaista, ja sen ympäristön parantamiseen 

tarvitaan kaikkien apua. Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta saa Facebookista tai yhdistyksen nettisivuilta 

www.elavamustijoki.fi. 
 

 
 

Mustijoki ry tilasi viime syksynä selvityksen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistykseltä Mustijoen koskista.  
 

Sampo Vainio ja Aki Janatuinen ovat tehneet selvitystä, jossa on ajantasaista ja tarkennettua tietoa koskista 

ja niihin tulevaisuudessa tehtävistä kalateistä ja portaista.  
 

Raportti valmistuu noin kuukauden kuluttua, jonka jälkeen laitetaan linkki nettisivuillemme. Siinä on 
perustietoa ja havainnollisia kuvia eri koskista Porvoon, Pornaisten ja Mäntsälän alueelta. 
 

Materiaalia on jonkun verran facebook-sivuillamme ”Mustijoesta elava lohijoki ry”. 
 

 

  

Yhdistyksen logon ensimmäinen vedos, lopullinen 

versio on vielä tekeillä. Logon toteuttaa Harri Vaalio. 
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Linnunpönttöjä pihapuihin 

 

 
Nikkaroi kestävä linnunpönttö 
 

Houkuttele pihaasi laulava lintu. Tämä näppärä pönttö on 

helppo puhdistaa, ja se kestää käyttökelpoisena 

vuosikausia.  

 

Linnunpönttö koostuu seinistä, etuseinään kiinnitetystä lattiasta 

ja vinosta katosta, joka ohjaa sateen ja lumen pois puupinnalta. 
 

Tarvitset: 

• 82 cm lautaa leveydeltään 14,5 cm 

• noin 70 cm lautaa leveydeltään 10 cm 

• suuaukon metallisuojan 

• ripustuskoukkuja 

• 8 tavallista naulaa 

• ruuveja 
• yhden ison naulan 

 

Tee näin: 

Sahaa laudoista kuvan mittojen mukaiset palat. 

Vain lattian pituus tulee määritellä vasta pöntön 

saavutettua lopullisen muotonsa, sillä lattian ja 

takaseinän väliin tulee jäädä ainakin puolen 

sentin ilmarako: silloin pöntöstä pääsee 

ylimääräinen kosteus ulos, eikä pönttö ala 

homehtua. 

 

Sahaa reikäsahalla etuseinämään 

sopivankokoinen aukko. Ohjeen mallissa 

suuaukon halkaisija on 32 millimetriä. Ruuvaa 

poralla suuaukon metallisuoja paikalleen. 

 

Lattiapala kiinnitetään pöntön 

etuseinämään tukevasti kahdella naulalla, 

jolloin pönttö on talvella helppo 

puhdistaa etuseinää siirtämällä. Naulaa katto ja 

seinät paikoilleen kuvien mukaan. 

 

Poraa takaseinän toiseen reunaan, aina lattialautaan asti, naulan kokoinen reikä, silloin saat naulan avulla 

lukittua lattian tukevasti paikoilleen, mutta pönttö on silti helppo avata naula irrottamalla. Ruuvaa 

ripustuskoukut paikoilleen. 
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Huom! Laudan tulisi olla käsittelemätöntä ja mieluiten 

vanhaa. 
 

Neljä vinkkiä 

1. Pönttö tulee sijoittaa pihalle rauhalliseen 

paikkaan. Mukavinta on tietysti, jos voit seurata 

pöntön tapahtumia suoraan ikkunastasi. 

 

2. Kiinnitä pönttö tukevasti, mieluiten 

rautalangalla, kasvavaa puuta vahingoittamatta 1,5–3 

metrin korkeudelle. 
 

3. Kuvan pöntön suuaukko on 32 millimetriä. On 

todennäköisintä, että mökkiin majoittuu kirjosieppo, 

talitintti tai pikkuvarpunen. 

 

Suuaukkoa suojaava metallireunus on hyvin tärkeä, jotta linnunpoikaset säilyvät pesässä turvassa 

niitä vaanivilta pedoilta!  

 

 

(Artikkeli on lainaus Koululainen –lehdestä 13.3.2017 

Teksti: Anna Muurinen 

Kuvat: Tommi Tuomi/Otavamedia) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Tiesitkö, että… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pornaisten kunnan nimikkolintu on Sinitiainen.       Pornaisten kunnan nimikkokasvi on Pellava. 
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