
 

Pornaisten kunnantoimiston 

 yhteystiedot: 

Osoite: 

Kirkkotie 176, PL 21 

07170 PORNAINEN 
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(019) 6647006 
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HALLINTO-OSASTO 
 

Pornaisten asukasluku kasvaa  
edelleen 
 
Pornaisten kunnan asukasluku 31.12.2006 oli 
4850. Väkiluku kasvoi vuoden 2006 aikana 1,9 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hyvät lukijat 

 

Yritystoiminnalle rakennetaan 

uutta aluetta 

Järvenpään tien varteen. 

Asemakaavoitus 

käynnistyy keväällä 

ja ensimmäiset yrittäjät 

pääsevät rakentamaan 

toimitilojaan keväällä 2008. 

Alueelle suunnitellaan 

nimeä, siitä enemmän 

lehden sivulla 16. 

 

Osallistuttehan… 
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Luottamushenkilövalintoja 
 
Valtuusto valitsi vuoden ensimmäisessä kokouk-
sessa valtuuston puheenjohtajaksi Matti Leivojan, 
I varapuheenjohtajaksi Jouni Peltoniemen ja II 
varapuheenjohtajaksi Seppo Yrtin. 
 
Kunnanhallituksen kokoonpano vuosina 2007–
2008 (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): 
 
puheenjohtajat: 
- pj. Tapani Lempinen (Annica Franzen-

Siivola) 
- I vpj. Tuula Rusi (Pertti Runolinna) 
- II vpj. Markku Rantala (Ulla Rainio) 
 
jäsenet: 
- Juha Virkki (Merja Nikula) 
- Tuula Tanner (Markku Savolainen) 
- Keijo Nurmi (Raija Rinne) 
- Sari Janhunen (Kaj Mattila) 
 
 

Kokouksista tiedottaminen 
 
Valtuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan il-
moitustaululla sekä lyhennettynä sanomalehdissä 
Uusimaa ja Viikkouutiset. Kunnan ilmoitukset 
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan ilmoi-
tustaululla ja lisäksi tärkeimmät ilmoitukset jul-
kaistaan Uusimaa –lehdessä ja Viikkouutiset  
–lehdessä. Ilmoituksia julkaistaan myös neljä 
kertaa ilmestyvässä Luonnollisesti Pornainen  
–lehdessä. 
 
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkir-
jat ovat tarkastamisen jälkeen luettavissa kunnan 
kotisivuilla, osoitteessa www.pornainen.fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pornaislaisten käytössä olevista  
lipputuotteista 
 

Pornaisten lippu 
 

Pornaisten lippu on Pornaisten kunnan asukkaille 
tarkoitettu edullinen lippu Pornaisten ja pääkau-
punkiseudun väliseen linja-autoliikenteeseen. 
Lippu on tarkoitettu säännöllistä joukkoliikennettä 
käyttäville aikuisille. Lippua ei myydä lakisäätei-
seen koulumatkatukeen oikeutetuille oppilaille 
eikä oppilaille, joiden koulumatkan kunta kustan-
taa. Lippu on ollut käytössä keväästä 2000 lukien.  
Lippu on henkilökohtainen, uudelleen ladattava 
älykortti, jossa on 44 matkaa ja joka on voimassa 
60 päivää. Lippu maksaa n. 70 % tavallisen sarja-
lipun hinnasta. Lippua myydään Pornaisten yrittä-
jäpostista (Sirena) sekä Porvoon ja Helsingin mat-
kahuolloista. 
 

Vuonna 2006 Pornaisten lippua myytiin 160 kap-
paletta. Lipputuesta valtio maksaa 48 % ja kunta 
52 %. 
 

Pornaisten lipun ostaneilla on mahdollisuus hank-
kia pääkaupunkiseudun liityntälippu (30 päivän 
Helsingin sisäinen yleislippu, kelpoisuusalue Hel-
sinki, 30 päivän Espoon sisäinen yleislippu, kel-
poisuusalue Espoo ja Kauniainen, 30 päivän Van-
taan sisäinen yleislippu, kelpoisuusalue Vantaa ja 
YTV:n 30 päivän yleislippu kelpoisuusalue Hel-
sinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) samaan hin-
taan kuin pääkaupunkiseutulaisilla. Liityntälippuja 
voi ostaa Helsingin matkahuollosta. 
 
Porvoon seutulippu 
 

Pornaisten kunta kuuluu Porvoon seutulippualuee-
seen, johon kuuluvat myös Mäntsälä, Pukkila, 
Myrskylä, Askola, Liljendal, Porvoo, Pernaja ja 
Sipoo.  
 

Seutulippu on henkilökohtainen 30 päivää voi-
massa oleva älykortti. Lipulla voi matkustaa niin 
paljon kuin ennättää kaikissa seutulippualueen 
linja-autoissa, niin oman kunnan alueella kuin 
kaikissa seutulippualueen kunnissa, sekä joissakin 
joukkoliikenneajossa olevissa takseissa. Pornaisis-
sa seutulipun hinta on tällä hetkellä 78 €. 
 

Lisätietoja lipputuotteista saa matkahuollosta. 
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Palveluliikenne 
 
Palveluliikenne ajaa tiistaisin seuraavaa reittiä: 
 

Lähtö klo 7.45 Lähtö klo 8.30 Lähtö klo 9.10  
 Pormestarin tori   

(Aktia pankkia vasta-
päätä oleva tori) 
- Mätikistön risteys 
- Vähä-

Laukkoskentie 
- Isonniityntie 
- Laavinmäki 
- Porvoontie 
- Helsingintie 
- Rantalantie 
- Kirveskoskentie 
- Kirkonkylä 

Pormestarin tori 
- Kirveskoskentie 
- Paippistentie 
- Järvenpääntie 
- Monninkyläntie 
- Kirkonkylä 
 

Pormestarin tori 
- Pornaistentie 
- Halkiantie 
- Tikkarontie 
- Maisalantie 
- Humalakorventie 
- Halkiantie 
- Pihlajamäki 
- Juholantie 
- Kupsenkyläntie 
- Pornaistentie 
- Kirkonkylä  

 

 
Paluu iltapäivällä samoja reittejä takaisin. 
- Lähtö klo 13.00 Aurinkomäen palvelukeskus-Pormestarintori-Laukkosken reitti 
- Lähtö n. klo 13.40 Aurinkomäen palvelukeskus-Pormesterintori-Kirveskoken reitti 
- Lähtö n. klo 14.10 Aurinkomäen palvelukeskus-Pormestarintori-Halkian reitti 
 
 
Palvelulinja käyttää pysäkkeinään reitin varrella 
olevia linja-autopysäkkejä, mutta pysähtyminen 
on mahdollista myös muualla, missä se on sallit-
tua eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. 
 
Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tilata kuljetta-
jalta haun kotiovelta (kutsuohjaus). Tilaus koti-
ovelta hakuun tehdään maanantaina klo 20.00 
mennessä numerosta 6649 358 tai 0400 959086 
(Raimo Saittola). 
Kutsuohjausmatkat saattavat aiheuttaa aikataului-
hin pientä viivettä. 
 
Palvelulinjamaksu määräytyy  
linja-autotaksan mukaan. 
 
Vuonna 2006 palveluliikennettä  
käytti 490 henkilöä. 
 
 
 
 
 
 

Yhteys Järvenpään ja Haarajoen 
asemille 
 
Pornaisista kulkee koulupäivinä Järvenpään rauta-
tieasemalle linja-autoja seuraavasti: 
 
 Koulupäivinä 
Pornainen 6.25 7.20 8.10 9.10 14.05 
Järvenpäässä 6.55 7.45 8.35 9.35 14.30 
 
Järvenpään rautatieasemalta kulkee Pornaisiin 
koulupäivinä seuraavat vuorot: 
 
 Koulupäivinä 
Järvenpää 7.10¹ 8.45 9.35 14.35 16.05 17.10 
Pornaisissa 7.45   9.10 10.00 15.00 16.30 17.35 
 
¹ Ventoniemi Oy:n vuoro Järvenpään linja-
autoasemalta, auton vaihto Pihlajamäessä 
 
Järvenpäästä on Helsinkiin 2 junavuoroa tunnissa. 
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Halkian suunnasta pääsee Haarajoen asemalle 
seuraavilla Ventoniemen vuoroilla: 
Vuoro lähtee Mäntsälästä klo 6.00, Halkiassa klo 
6.20, Haarajoella klo 6.35, vuoro ajaa ympäri 
vuoden maanantaista perjantaihin ja kulkee tarvit-
taessa Haarajoen aseman kautta. Kouluvuoden 
aikana kulkee Mäntsälästä klo 7.50 lähtevä vuoro, 
joka on Halkiassa klo 8.10, Haarajoella klo 8.20 

tarvittaessa myös Haarajoen aseman kautta. Vuoro 
kulkee maanantaista perjantaihin. 
  
Helsingistä klo 14.45 lähtevä vuoro ajaa Hyrylän 
ja Järvenpään kautta ja on Haarajoen asemalla klo 
16.05 ja Halkiassa klo 16.25, vuoro ajaa ympäri 
vuoden maanantaista perjantaihin. 
 
 

 
 

SIVISTYSOSASTO 
 

Halkian koulun Vihreä Lippu – toiminta lukuvuonna 2006–07 
 

 
 
Halkian eskarit ja ekaluokkalaiset jatkavat Vihreä 
Lippu – toimintaa uudella teemalla, tänä luku-
vuonna aiheenamme on VESI. Aiheen valitsivat 
syksyllä uudet VL-raatilaiset, raatiin kuuluu oppi-
laita molemmilta luokilta. Vesi onkin ajankohtai-
nen aihe koulussamme, koko syksyn kouluumme 
on tuotu juomavesi kanistereilla; kaivovesi on 
ollut ajoittain juomakelvotonta ja maistuu pahalle. 

Lähetimme toimintasuunnitelmamme Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuraan lokakuussa, ja 
palautteessaan koordinaattori kirjoittaa: ”Koulun-
ne vesi-tilanne vaikuttaa tosiaan haasteelliselta 
lähtökohdalta Vihreä Lippu – projektille, mutta 
toisaalta tarjoaa automaattisesti motivaation ja 
syyn veden säästämiseen. Ennen vesijohtoveden 
saantia opetellut toimintatavat kannattaa vakiin-

Eskareita harjoittelemassa lajittelua  
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nuttaa sillä ajatuksella, että vesijohtoveden saami-
nen ei poista tarvetta käyttää vettä säästeliäästi. 
Olisi hienoa, jos koulussanne käytössä olevat 
säästeliäät vedenkäyttötavat siirtyisivät myös ko-
tielämään!” Näin mekin toivomme! 
 
Olemme tutkineet veden olomuotoja, haistelleet ja 
maistelleet vettä, testanneet veden imeytymistä 
paperiin. Mustijoen rannalla olemme käyneet 
valitsemassa paikan, jonne keväällä menemme 
tekemään vesitutkimuksia.  
 
Teiden varsilla olevat vesijohtoputket ja työkoneet 
kiinnostavat lapsia kovin. Lapsilla on paljon ky-
symyksiä, kuten 
 

 Miten se vesi liikkuu siellä putkessa, ettei se 
vaan pysähdy kokonaan? 

 Mistä se vesi tulee? Tuleeko se Mustijoesta? 
 
 

 Entä jos hanasta tulee kaloja? 
 Loppuuko Miikalta vesi jos Rasmuksen koto-

na käytetään paljon vettä? 
 
 

Kaikkiin näihin kysymyksiin me koulun aikuiset 
emme osaa vastata. Olimmekin pyytäneet apua 
projektipäällikkö Hanna Yli-Tolpalta, joka tuli 
koulullemme vastaamaan lasten kysymyksiin ja 
kertomaan vesijohtotöiden etenemisestä. 
 
Kansallista Vihreä Lippu päivää vietettiin 2. hel-
mikuuta teemalla ”Autetaan toinen toista”. Silloin 
Halkian koulusta lähti ryhmä innokkaita lapsia 
Aurinkomäen vanhainkotiin laulamaan ja leikki-
mään vanhusten iloksi. 
 
 
 
 
 

Mustijoella vesitutkimuspaikkaa valitsemassa 
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Pornaisten kunnankirjasto 
 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560. 
s-posti: porkir@pornainen.fi 
Avoinna:  
ma, ti ja to 11.00–19.00, ke ja pe 8.30–15.00 
 
 

Pellavasalin näyttelykalenteri kevät ja 
kesä 2007 
 
Helmikuu:  Sarjoja, Maalauksia (Reetta Kiiski)  
Maaliskuu:  Öljyakryylejä  
 (Ruusuvuori – Ikäheimo) 
Huhtikuu:  Kansalaisopisto esittäytyy 
Toukokuu:  Avoin 
Kesäkuu:  Poistomyynti ja kierrätyspäivät  
 
Huom. Poistomyynnissä on runsaasti tietokirjalli-
suutta. Kierrätyspäiville otamme vastaan vain 
kirjoja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä Pornainen lainasi kirjastosta 
vuonna 2006?  
 
Vuoden 2006 lainatuimmat kirjat, kaunokirjalli-
suus aikuisten osasto: 
1. Ilkka Remes:  

Nimessä ja veressä 40 lainaa 
2. Dan Brown:  

Enkelit ja demonit 36 lainaa 
3. Dan Brown:  

Da Vinci –koodi 31 lainaa 
4. Leena Lehtolainen:  

Rivo satakieli 31 lainaa 
5. Laila Hirvisaari:  

Kruunupuisto 31 lainaa 
6. Anna-Leena Härkönen: 

Loppuunkäsitelty 30 lainaa 
 
Vuoden 2006 lainatuimmat kirjat, kaunokirjalli-
suus nuorten aikuisten osasto: 
1. Megan Stine:  

Sisäpiirin bileet 24 lainaa 
2. R.L. Stine:  

Vampyyrisiskokset 24 lainaa 
3. Jacqueline Carrol:  

Salainen ihastus 17 lainaa 
4. Kylie Adams:  

Joukkuepeliä 16 lainaa 
5. Garth Nix:  

Sabriel 15 lainaa 
6. Ilkka Remes:  

Musta Kobra 15 lainaa 
 
Vuoden 2006 lainatuimmat kirjat, kaunokirjalli-
suus lasten osasto: 
1. J.K. Rowling:  

Harry Potter ja puoliverinen  
prinssi 97 lainaa 

2. J.K. Rowling:  
Harry Potter ja Feeniksin kilta 60 lainaa 

3. J.K. Rowling: Harry Potter ja  
Azkabanin vanki 50 lainaa 

4. Täit tukkanuottasilla:  
400 uutta koululaisvitsiä 48 lainaa 

5. J.K. Rowling:  
Harry Potter ja liekehtivä pikari 46 lainaa 

6. Pimahtanut pyyhekumi:  
parhaat koululaisvitsit 44 lainaa 
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Kevään uusia kirjoja 
 
Tämä kevät on mielenkiintoinen kirjallisuuden 
kannalta, kirjastoon on tilattu mm. seuraavat pian 
ilmestyvät teokset: 
 
Lapset ja nuoret: 
 

 Iki-ihanista Gunilla Wolden Teemu sekä San-
na kirjoista on tulossa uusintapainoksia 

 Kapteeni Kalsari jatkaa hurjia seikkailujaan 
Dav Pilkeyn kirjassa Kapteeni Kalsari ja Vio-
letin Vessan vinha vahinko 

 Taaperoikäisten suosikki Santtu valloittaa 
uudessa Maikki Harjanteen kirjassa Santtu 
yökylässä 

 Nuorten suosikkikirjailija Tuija Lehtinen esit-
telee uuden Rebekka kirjasarjan, ensimmäinen 
kirja on nimeltänsä Rebekka ja kesäprinssi 

 Jännitystä lukevin makuun ovat varmasti 
Goosebumps sarjan uudet kirjat Viemärin 
vaanija sekä Naamioitu kostaja. Myös Siskoni 
on noita –sarjassa ilmestyy uusi teos 

 Tietokirjapuolella on tulossa muun muassa 
Sudenpentujen käsikirjoja sekä kirjoja esim. 
fossiileista, maailman nisäkkäistä ja vaikka 
mistä muusta mielenkiintoisesta 

 Huumorin ystäviäkään ei ole unohdettu: tuhti 
pläjäys koululaishuumoria ilmestyy kevään 
aikana  

 
Aikuiset: 
 

 Taatusti keskustelua herättävä tulee olemaan 
Tarja Tallqvistin ja Elima Simosen teos Kuka 
vierelles jää: lähihoitajan raportti 

 Koiraihmisiä kiinnostaa varmasti Mirja Pyy-
kön uutuusteos Avec Lulu, joka kuvaa koi-
ranomistajan elämää 

 Reijo Mäki, Eppu Nuotio, Katja Kallio, Anna-
Leena Härkönen, Henning Mankell, siinä vain 
muutama nimi niistä tutuista kirjailijoista, 
joilta tulee keväällä uusi teos 

 Dekkareiden ystäviä hemmotellaan muun 
muassa Anna Janssonin, Sujata Masseyn ja 
J.D. Robin uusilla jännäreillä 

 Juice Leskisen viimeiseksi jäänyt teos, runo-
kokoelma Kosket, ilmestyy helmikuussa 
 

 Tietokirjapuolelta mainittakoon, että tämä 
kevät on onnenaikaa kaikille viherpeukaloille! 
Kevään uutuuksissa on todella monta viehät-
tävää puutarhakirjaa. Myöskään sisustuksen ja 
ruuanlaiton ystäviä ei ole unohdettu kirjahan-
kinnoissa. 

 Adam Russin teos 101 paikkaa, joissa ei kan-
nata käydä on varmasti erilainen matkakirja! 

 

 

 
Pornaisten kunnankirjaston maksu-
käytäntö muuttui 1.1.2007 alkaen 
 
Myöhästymismuistutusmaksut: 
palautuskehotus varatusta aineistosta heti eräpäi-
vän jälkeen   1€ 
1. muistutus, 7 pv eräpäivästä 1 € 
2. muistutus, 21 pv eräpäivästä 2 € 
perintäkirje(lasku), 35 pv eräpäivästä 3 € 
Laskutuksessa noudatetaan kunnanhallituksen 
vahvistamia perintäsääntöjä. 
 
Noutoilmoitusmaksu varatusta aineistoista: 
postitse lähetetty noutoilmoitus Pornaisten omasta 
aikuisten osaston sekä kaikesta av-materiaalista 
(dvd, video, cd, cd-rom)  1 € 
sähköpostitse lähtevät noutoilmoitukset, ei 
maksua 
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Seutulaina 
(kimppakirjastosta itse lainattu tai kirjaston lai-
naama) 1 €/nide 
 
Kaukopalvelumaksu 
(kirjoista ja av-aineistosta) muista suomalaisista 
kirjastoista 3 €/nide 
 

Muut kaukolainat sekä ulkomaiset kaukolainat 
todellisten kustannusten mukainen hinta (lähettä-
vän kirjaston laskun mukainen). 
 
Kaikki maksut tulee maksaa viimeistään niiden 
kertymistä seuraavan vuoden tammikuun loppuun 
mennessä. Mikäli maksuja ei hoideta, on asiakas 
lainauskiellossa. Lainauskielto koskee myös As-
kolan, Sipoon ja Porvoon kirjastoja. 
 
Pdf-lähetys (näihin hintoihin sisältyy 22 % alv) 
Kirjaston kopiokoneella lähetetty pdf-lähetys: 
Mustavalkoinen (Koko A4) 
60 snt/kpl viisi ensimmäistä, seuraavat 
35 snt/kpl yksityishenkilöltä 
25 snt/kpl yhdistykset ja seurat 
Koko A3 
80 snt/kpl kaikille 
Värillinen (koko A4)  

80 snt/kpl viisi ensimmäistä, seuraavat 55 snt/kpl 
yksityishenkilöiltä 
55 snt/kpl yhdistykset ja seurat 
Koko A3 
1 € kaikille 
 
Kaksipuolinen pdf-lähetyksen hinta määritellään 
kaksipuolisen kopion hinnan mukaan. Pdf-
lähetyksessä asiakas on vastuussa vastanottajan 
sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. 
 
Kirjaston muut, jo aiemmin määritellyt maksut 
säilyvät ennallaan. 
 
 
Kirjaston asiakas, kunnioitathan toisen asiak-

kaan asiointirauhaa: 

 vältä kovaäänistä keskustelua ja matkapuhe-

limen käyttöä kirjastossa 

 muistathan, että kirjastossa on kaikenlainen 

syöminen kielletty 

 

 

Kansalaisopisto tiedottaa  
 

Kevään uusia kursseja 
 
Sauvakävelykurssi 
ke 25.4. - 16.5.2007 klo 18.00 – 19.00 
Urheilukenttä, opettaja Krista Koskimäki  
Kurssimaksu 16 € 
Ohjatuilla sauvakävelyillä opitaan oikean sauva-
kävelyn tekniikka ja tehdään lihaskuntoliikkeitä ja 
venyttelyjä sauvojen avulla. Ota omat sauvat mu-
kaan. Jos sinulla ei ole omia sauvoja, voit lainata 
ne kirjastosta. Laina-aika on yksi viikko. Huom! 
Kirjasto ei ole keskiviikkoiltaisin auki.  Ensim-
mäinen tapaamiskerta 25.4. poikkeuksellisesti klo 
18.00 – 19.30. 
 
Maisemamaalauksen kesäkurssi aikuisille 
pe 8.6.2007 klo 18.00 - 20.30 
la - su 9. - 10.6.2007 klo 10.00 - 16.30 
Pornaisten yläkoulu, opettaja Anitta Ruotsalainen 
Kurssimaksu 31 € 
Kurssi on tarkoitettu sekä maalausharrastuksesta 
kiinnostuneille alkajille, että pidempään maalausta 
harrastaneille. Kurssilla tutustutaan maisemamaa-
laukseen sekä luennon että omakohtaisen työsken-
telyn välityksellä. Kurssilla annetaan opetusta eri 
tekniikoista ja opiskelija voi valita oman mielty-
myksen mukaan käytettävän materiaalin. Kurssilla 
työskennellään ulkona havainnoiden maiseman 
valon ja värin muutoksia ja sisällä tuottaen vapaita 
värimaalauksia. Henkilökohtaiset maalaus-
/piirustustarvikkeet ja eväät mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huom! 

Otamme mielellämme vastaan kurssitoiveita ensi 

lukuvuodeksi joko puhelimitse (019) 689 0370 tai 

sähköpostilla kansalaisopisto@mantsala.fi 
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Vauvateatteria – vauvamukavaa 
keskiviikkona 28.3.2007 klo 16.00 

 
Sylitaivas - työryhmä esiintyy  
Pornaisten kunnantalolla, valtuustosalissa. 
 
Liput: 5 € vauva 4-12 kk + sylittäjä.  
Liput tulevat myyntiin kirjastoon maaliskuun 
alussa.  
 
Ovelta lippuja puolta tuntia ennen esitystä, 
jos niitä on vielä jäljellä. 

 
Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

 

Yövieras 
lauantaina 28.4.2007 

 
Mika Waltarin sydämellinen komedia 
Esityspaikka: Kouvolan teatteri 

Aikataulu 

Klo  
15.30  Lähtö Pornaisista reittiä Metsäkylä-

Halkia-kk-Jokimäki-Laukkoski 
 
17.30 Ruokailu Ravintola Nevillessä Kou-

volassa seisovasta pöydästä 
 
19.00 Komedia yövieras  
 Kouvolan Teatterissa 
 
21.30 Lähtö kotia kohti. 
 
 
Hinta  
60 euroa/henkilö aikuiset ja eläkeläiset 
55 euroa/hlö opiskelijat ja lapset 
 

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu kirjastoon 
29.3.2007 mennessä! 

 
Tervetuloa mukaan! 

 

 

 
Kansalaisopisto ottaa mielellään vastaan kurssi-
toiveita ensi lukuvuodeksi joko puhelimitse (019) 
689 0370 tai sähköpostilla kansalaisopis-
to@mantsala.fi 
 
 
 
 

Sivistyslautakunnan järjestämät  
kulttuuritapahtumat keväällä 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kansalaisopiston kevätnäyttelyt 
pidetään Pornaisten kirjastossa sen aukiolo-

aikoina seuraavasti: 

2. – 13.4.2007     kuvataide- ja käsityökoulut 

16. – 30.4.2007  muut taide ja taitoaineet 
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Vapaa-aikatoimen tervehdys 
  

Liikuntaa huviksi ja hyödyksi 
  
Talvi alkaa kohta jo taittua ja Pornaisissakin ele-
tään viimeisiä viikkoja kunnon hiihto- ja luistelu-
kelejä. Toivottavasti saamme vielä maaliskuussa 
nauttia aurinkoisesta kevätsäästä. Vapaa-
aikatoimen järjestämissä, pääasiassa aikuisille 
suunnatuissa liikuntaryhmissä on talven aikana 
liikkunut runsaasti väkeä ja eläkeläisille suunna-
tut uintiretket ovat olleet erittäin suosittuja. Kaik-
kein rohkeimmat käyvät säännöllisesti talviuinti-
paikassamme Kotojärven uimarannalla. Pulahdus 
virkistävään 4-asteiseen veteen on monelle paras 
tapa aloittaa päivä. Osa meistä ei pääse liikkeelle 
ilman ohjausta ja tieto siitä, että kaverikin tu-
lee ryhmään, auttaa nousemaan sohvalta liikunnan 
pariin. 
  
Jokainen valitsee itse mieleisensä tavan liikkua. 
Omaehtoisen liikunnan voi aloittaa vaikka lai-
naamalla lumikengät tai kävelysauvat Pornaisten 
kirjastosta tai lähteä kaverin kanssa kävelylle/ 
hölkälle ihan muuten vain.  
 

Erilaisia tapoja harrastaa liikuntaa on siis pal-
jon mutta kaikkein tärkeintä on, että siitä tulisi 
ajan myötä säännöllinen elämäntapa. Aloittelija 
voi lähteä kuntoilemaan aluksi kerran viikossa. 
Kun puhutaan liikunnasta, puhutaan yleensä vain 
sen fyysisistä terveysvaikutuksista. Liikunta on 
parhaimmillaan myös erittäin mielekäs sosiaalinen 
tapahtuma eikä sen merkitystä voi liiaksi korostaa. 
Joillekin se merkitsee rauhoittumista yksin omien 
ajatustensa kanssa ja toiset kaipaavat samalla 
ryhmän kannustusta ja juttuseuraa. Niin monta on 
tapoja kun on liikkujiakin. 
 
 

Terveysliikunta -ilta Pornaisissa  
torstaina 15.3.2007 
  
Vapaa-aikatoimi organisoi yhdessä naapurikunti-
en Askolan ja Pukkilan kanssa terveysliikunta -
illan torstaina 15.3.2007 klo 18.00 alkaen. Pornai-
sissa ilta alkaa liikuntasalissa pidettävällä luennol-
la, jonka aiheena on terveyden ylläpito liikun-
nan avulla. Luennon pitää terveystieteiden mais-
teri Kyösti Miettinen. Luennon jälkeen osallistu-
jille järjestetään ohjattua liikuntaa.  
 
Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton. Ota lii-
kuntavarusteet mukaan luennolle sen mukaan, 
minkä liikuntamuodon valitset. Ei ennakkoilmoit-
tautumista, osallistuminen liikuntaan on vapaaeh-
toista. Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta. Askolas-
sa vastaava tilaisuus järjestetään keskiviikkona 
14.3.2007 klo 18. 
 

 

Ohjelma 
 

Klo 18–19       
Terveysliikunta -luento liikuntasalissa  
(käynti yläovesta) 
  
Klo 19.15–20.15 
Ohjattu liikunta (valitse yksi vaihtoehto) 

 Kuntosähly yläasteen liikuntasalissa 
 Hikijumppa yläasteen liikuntasalissa 
 Kuntosaliohjaus yläasteen kuntosalissa 
 Sauvakävely/lumikenkäkävely keskustan 

alueella (säästä riippuen) 
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Nuorisotalo avoinna 
  
Pornaisten kirkonkylässä sijaitseva nuorisotalo 
PoNu toimii yli 11-vuotiaiden kohtaamispaikkana. 
Talo on kuin iso olohuone, josta löydät biljardin, 
pingiksen, flipperin, lautapelit ja hillittömän hy-
vää seuraa. Kiskasta löytyy herkkuja pikkurahalla 
makuun kuin makuun ja lisäksi kokkaamme pur-
tavaa toiveiden ja innostuksen mukaan. Nuorisota-
lotoiminta on jaettu kahteen ikäryhmään, Isoihin 
(13-17-vuotiaat) ja junnuponulaisiin (11-12-
vuotiaat). 

Ponun aukioloajat: 

Maanantai  klo 16-18 Junnuponu ja  
klo 18-21 Isot 

Tiistai klo 16-18 Junnuponu ja  
klo 18-21 Isot 

Perjantai  klo 17-23 Isot 
Parittomat lauantait klo 18-22 Isot 
 
Vapaa-aikatoimen toiminnasta lisää kunnan  
nettisivuilta www.pornainen.fi. Tiedustelut ja 
yhteydenotot myös puhelimitse (019) 529 4526. 
  

Nyt alkaa harjoittelu kesän keskiviik-
kokisoihin! 
  
Yleisurheilun keskiviikkokilpailut ovat jo vuosi-
kaudet liikuttaneet lapsia ja nuoria. Kilpailut ovat 
Halkian Alun, Laukkosken Taimen ja Pornaisten 
Vilppaan yhteinen voimannäyte ja kilpailut alka-
vat taas kesäkuun alussa. Nyt on aika ryhtyä har-
joittelemaan kesää silmälläpitäen. Halkian Alun 
yleisurheilukoulussa harjoitellaan yu-lajeja moni-
puolisesti. Pitopaikkana on Parkkojan liikuntasali 
ja harjoitukset alkavat sunnuntaina 25.2. alkaen 
kahdessa ikäryhmässä: 
  
7-9-vuotiaat harjoittelevat klo 15–15.45 ja 10-14-
vuotiaat klo 16–17 välisenä aikana. Harjoitukset 
ovat tarkoitettu sekä tytöille että pojille. Varustuk-
sena ovat sisäliikuntatossut, urheiluasu, juomapul-
lo, sekä aimo annos urheilumieltä. Lapset ovat 
harjoituksissa vanhempiensa vastuulla. Vaikka 
yleisurheilussa onnettomuusriskit ovat melko 
pienet, toivomme että lapsilla on voimassaoleva 
tapaturmavakuutus. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse tai puhelimella. 
Myös paikanpäällä voi ilmoittautua, mutta ennak-
koilmoittautuminen on suotavaa. Valmentaja Kei-
jo Mahlamäki 040 578 6884, 
keijo.mahlamaki@luukku.com ja varahenkilö 
Jyrki Tervo 050 375 2678 jyrki.tervo@pp1.inet.fi. 

Lisätietoja Halkian Alun www-sivuilta: 
http://www.halkianalku.com/yleisurheilu/yu-
koulu/  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parkkojan koulun liikuntasali  
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TEKNINEN OSASTO 
 
Mustijoen alituksen teko Halkiassa 
 
Pornainen – Kerava siirtovesihuoltolinjan raken-
tamiseen sisältyy 3 kpl Mustijoen alituksia ja 1 
kpl Keravanjoen alituksia. Suunnitelmissa on 
esitetty joenalituksen tehtäväksi vaakaporaamalla 
eli ns. kaivamattomalla menetelmällä.  
 
Vaakaporausmenetelmässä kivettömään maape-
rään porataan ns. pilottireikä vetotankoineen. Mi-
käli pilottireiän teko onnistuu suunnitellusti, vede-
tään vetotankojen avulla porattuun reikään putki 
ns. vetopään avulla. Vetopään tehtävänä on avar-
taa putkelle riittävän suuri reikä maaperään jotta 
uusi putki voidaan syntyneeseen reikään asentaa.  
 
Koska Halkiankoskella oli Mustijoen pohjassa 
suunnitelmista poiketen kallio, ei työtä voitu to-
teuttaa suunnitelman mukaisesti. Se tehtiin lautal-
ta ruoppaamalla ja painottamalla putket noin 0,5 
m joenpohjan alapuolelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kuva:Joenalituksen valmistelevia töitä 
 
Ensin putket vedettiin lautan avulla joen yli siten, 
että putkien päät olivat molemmin puolin jokea. 
Tämän jälkeen aloituspäähän kaivettiin kaivanto, 
jotta putket saatiin joen rannassa riittävän syvälle 
eli roudattomaan syvyyteen. Painotus aloitettiin jo 
tässä kaivannossa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva: Joenalituksen lähtöpään kaivanto 
 
Joen pohjaan rakennettavat putket painotetaan 
betonipainoilla, jotta putket varmasti pysyvät poh-
jassa. Kyseisellä paikalla on virtaava vesi, joten 
painotus on poikkeuksellisen suuri eli 150 %:n 
verrattuna putken nosteeseen. Painoja laitettiin 
putkeen noin 1 m:n välein. Painot kiinnitettiin 
putken ympärille. Lisäksi ne sidottiin toisiinsa 
narulla, jotta voitiin varmistua niiden paikallaan 
pysymisestä ja siten painotuksen jakautumisesta 
tasan koko putkelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva: Painotettuja putkia odottamassa upotusta 
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Putkia laskettiin joen pohjaan sitä mukaa, kun 
painot saatiin kiinnitettyä putkeen. Putki asetettiin 
paikkaan, josta oli kaivinkoneella ruopattu maata 
pois tulevan putkilinjan sivuun. Kun putki oli 
paikallaan, laitettiin poissiirrettyä maata takaisin 
putken päälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva: Putken asennusta Mustijoen pohjaan 
 
Varsinaisen painotustyön toteuttamiseen kului 
kolme ja puoli työpäivää sekä lisäksi noin päivä 
valmisteleviin töihin kuten lautan kokoamiseen ja 
taas painotustyön jälkeen noin päivä lautan pur-
kuun yms. lopputöihin.   Työ onnistui hyvin. Työ-
olosuhteet olivat hankalat mm. jokiveden jäätymi-
sestä lautan kannelle, joten työn tekemisessä oli 
noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovai-
suutta. Työntekijöillä oli työn aikana pelastusliivit 
mahdollista lautalta putoamista varten. 
 

Paalantien paperinkeräyspiste  
poistettu käytöstä ilkivallan vuoksi 
 
Paalantien ja Ansatien risteyksessä olleet kaksi 
600 l:n paperinkeräysastiaa on poistettu paikalta 
jatkuvan ilkivallan vuoksi.  
 
Lähin korvaava keräyspiste löytyy Aurinkomäen-
tieltä Siwan parkkipaikan vierestä. Sieltä löytyvät 
keräysastiat paperin lisäksi pienmetallille, lasille, 
keräyskartongille ja paristoille. Kannattaa hyö-
dyntää keräyspistettä ja näin vähentää oman seka-
jätteen määrää!  
 
Tehokas kierrätys ja kompostointi ovat perusteita 
sekajäteastioiden tyhjennysvälin pidennykselle. 
Perusteltua harvennusta tyhjennysväleihin haetaan 
kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä. 
 
 
 

Paalantien uusi bussikatos ilkivallan 
kohteena 
 
Kirkkotielle Paalantien risteykseen rakennettu 
bussikatos joutui melkein heti valmistuttuaan ra-
jun ilkivallan kohteeksi. Yhden katoksen raken-
tamiskustannukset olivat n. 6000 euroa, joten 
korjauskulut ovat nekin varsin tuntuvat ja maksu-
miehiä ovat kaikki kuntalaiset tavalla tai toisella 
silloin kun ilkivallantekijöitä ei tavoiteta.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmoita ilkivallasta Pornaisissa! 
 

Mitä tapahtui, missä ja mihin aikaan? Ilmoita mahdollinen rekisteri-

numero, kuka oli tekijä. Ilmoittajan on myös varauduttava toimimaan 

todistajana asiassa. Poliisille voi soittaa, kirjoittaa netin kautta poliisin 

palautesivuille tai sähköisesti seppo.korhonen@porvoo.poliisi.fi  

Ilmoitus voi koskea liikennettä, häiriökäyttäytymistä, ilkivaltaa tms. 

 

Kiitoksia avustasi! 
Poliisi 10022 

Vapaa-aikatoimi (019) 529 4526 
 



Luonnollisesti Pornainen 
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MUUTA 

 

Kutojien kuulumisia, ja vähän  
muidenkin… 

 
Luonnollisesti Pornainen –tiedotteen ilmestyessä 
lienee takanapäin kaikki se, mikä tätä kirjoitetta-
essa on käynnissä ja edessäpäin. 
 
Palvelutalo Värttinän alakerrassa on tiloja kunnos-
teltu ahkerasti myös käsityöläisten käyttöön.  
Muutto tapahtuu helmikuun viimeisenä viikon-
loppuna. Siihen osallistunevat nytkin myös Por-
naisten vahvat miehet – kuten osallistuivat kir-
konkellon kuljetukseen 1700-luvun alussa! 
 
Uuden tilan nimikilpailun ensi vaihe on päätty-
mäisillään. Ehdotuksia on rapissut mukavasti niin 
sähköpostissa kuin postissa olevaan laatikkoon-
kin. Niistä raati valitsee loppusuoran ehdokkaat. 

Palttinavintti ry:n vuosikokouksen yhteydessä 5. 
maaliskuuta ratkaistaan asia lopullisesti. 
  
Muuttovaiheen kestettyä arvioitua pitempään ei 
ole juuri ehditty tarkemmin suunnitella kevään 
muuta toimintaa. Kudonta jatkuu tietysti vauhdilla 
heti kun taas on kangaspuut saatu pystyyn! Toi-
vomuksia ja ehdotuksia esim. kursseiksi on saatu 
mukavasti. Niitä pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan ajan myötä toteuttamaan. Seuraavassa Luon-
nollisesti Pornainen –tiedotteessa pystynemme 
kertomaan lisää. Lisätietoja voi myös pyytää 
osoitteesta palttinvintti@luukku.com  
  
Kaikkien pornaislaisten käsityöihmisten puolesta 
Palttinavintti ry iloitsee tilojen saamisesta, ja toi-
vottaa myös kaikki tervetulleiksi tiloja käyttä-
mään.  
  
Ensimmäisen yhteisen ”kudontatuvan” perusti 
kunta vanhaan ns. hiirikouluun yhdessä naisjärjes-
töjen kanssa. Aurinkomäen vanhainkodin yläker-
taan muuton myötä tila sai nimekseen Palt-
tinavintti. Se toimi vapaaehtoisena ja vapaamuo-
toisena työyhteisönä aina vuoteen 2003. Tuolloin 
katsottiin tarpeelliseksi perustaa ja rekisteröidä 
yhdistys käytännön asianhoidon helpottamiseksi. 
Palttinavintti ry on myös nyt lupautunut huolehti-
maan uusien tilojen ylläpidosta. Mutta kuten aina, 
tilat ovat kaikkien käsityöihmisten yhteisiä! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelutalo Värttinä  
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� 

YRITYSASIAA 

 

Laadukkaita yritystontteja tulossa 
Pornaisiin – alueen nimikilpailu 
käynnistyy 
 
Pornaisten kunta rakentaa uuden n. 20 ha:n suu-
ruisen alueen yritystoimintaa varten. Alue sijaitsee  
n. 4 kilometriä keskustasta Järvenpääntien varrella 
ns. Murron alueella.  
 
 

Keksi yrittäjyyttä kannustava ja  
edustava nimi uudelle alueelle! 
 
Kolme parasta ehdotusta palkitaan (2 kpl pellava-
pyyhkeitä ja ”Pornaisten historia I” -kirja) sekä 
kaikkien osallistujien kesken arvotaan 5 kpl 
”Luonnollisesti Pornainen” t-paitaa. Lisäksi voit-
tanut nimiehdotus ja sen antaja julkistetaan lehdis-
tössä. 
 

Kilpailuun voit osallistua seuraavasti: 
 alla olevalla vastauslipukkeella toimittamalla sen osoitteeseen:  

Pornaisten kunta, projektisihteeri Marjatta Sihvo, PL 21, 07171 Pornainen 
 ilmoittamalla samat tiedot sähköpostitse osoitteeseen marjatta.sihvo@pornainen.fi 
 tai puhelimitse numeroon (019) 5294 530 tai 040 5343 693 

 
 
 
 
 
 
 

Nimiehdotusten tulee olla perillä viimeistään 20.3.2007. 
 

Osallistu, vaikuta! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ehdotukseni uuden yritysalueen nimeksi: 
 
 

Vastaajan nimi: 
 
 

Osoite: 
 
 

Puhelinnumero: 
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Tiedote pornaislaisille yrityksille ja yhdistyksille 
 

Pornaisten uusi palveluhakemisto 
työn alla 
 
Pornaisten palveluhakemiston kokoaminen vuosil-
le 2007 – 2008 on aloitettu ja asiaa koskevat kir-
jeet on lähetetty paikkakunnan yrittäjille ja yhdis-
tyksille. Myös Pornaisten kunnan ja muiden jul-
kisten palveluiden tietojen päivitys on työn alla.  
 
Palveluhakemiston painosmäärää nostetaan enti-
sestään, painosmäärä tulee nyt olemaan 3500 kpl. 
Yksiin kansiin koottu hakemisto paikkakunnan 
yrityksistä ja toimivista yhdistyksistä on toivottu 
ja paljon käytetty tietopaketti ja palvelee hyvin 
myös lukuisia paikkakunnalle muuttavia uusia 
asukkaita.  
 
Palveluhakemisto tehdään yhteistyössä Pornaisten 
kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n kanssa, se 
valmistuu huhti-toukokuun vaihteessa ja jaetaan 
joka talouteen Pornaisissa. Palveluhakemistoa on 
myös jatkuvasti saatavana mm. kunnantalolta ja 
kirjastosta. 
 

Palveluhakemiston painokustannukset katetaan 
yksinomaan ilmoitustuloilla, joten siihen toivo-
taan mahdollisimman monen toimijan antamaa 
ilmoitusta! Seuraavalla sivulla on lomake, jolla 
voitte varata ilmoitustilaa valmistuvasta palvelu-
hakemistosta. Myös edellisen palveluhakemiston 
ilmestymisen jälkeen perustetut uudet yritykset ja 
yhdistykset, varmistakaa näkyvyytenne uudessa 
palveluhakemistossa! Yhdistysten toivotaan 
omaehtoisesti ilmoittavan uusimmat yhteystie-
tonsa allekirjoittaneelle.  
 
Tehdään yhteistyöllä mahdollisimman kattava 
palveluhakemisto vuosille 2007–2008!  
 
Palveluhakemistoa koskevat korjaukset, täyden-
nysehdotukset, tiedustelut: 
 
Marjatta Sihvo 
projektisihteeri, Pornaisten kunta 
puh. (019) 529 4530, 040 534 3693 
marjatta.sihvo@pornainen.fi 
 

 
 

 

 
 

Talvirieha Kotojärvi Golfissa 10.3.2007 
 

Kotojärvi Golf järjestää talviriehan yhteistyössä 

Pornaisten kunnan kanssa lauantaina 10.3.2007 

klo 10–15. Ohjelmassa on lapsille pulkkamäki, 

moottorikelkka-ajelua ja koiravaljakko. Riehan 

aikana on myös mahdollisuus kokeilla lumigolfia. 

Tarjolla on keittoa ja kuumaa mehua. Liput 10 €, 

kouluikäiset ja pienemmät ilmaiseksi. 

 

Tervetuloa! 



 
 

 

Ilmoitukset ja yhteystiedot Pornaisten palveluhakemistoon  
vuosille 2007–2008 
 

Ilmoitusvahvistus:  
� Rivi-ilmoitus (enintään 4 riviä tietoa)  55,00 € 

 � 1/4 sivun mainos (120 mm x 45 mm) + enintään 4 riviä tietoa 85,00 € 
 � 1/2 sivun mainos (120 mm x 90 mm) + enintään 4 riviä tietoa 135,00 € 

 � Koko sivun mainos (120 mm x 180 mm) + enintään 4 riviä tietoa 220,00 € 
 � Etukannen sisäsivu     360,00 € 

 � Takakannen sisäsivu    360,00 € 

 � Takakansi     720,00 € 
   

 Toimiala: ..................................................................................................................................... 

Ilmoitusmateriaali 

� Toimitetaan sähköisessä muodossa suoraan painotaloon os. ilmoitukset@mantsalalehti.fi 

Viestin otsikoksi ”Palveluhakemisto”. Huom! Tämä lomake (tai vastaavat tiedot) on joka  
tapauksessa palautettava, vaikka lähettäisitte ilmoituksen suoraan painotaloon! 

 � Oheisena   

� Sama kuin edellisessä palveluhakemistossa 
  

 Ilmoitusteksti tai muutokset edellisen palveluhakemiston ilmoitukseen:  

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Yrityksen yhteystiedot  

 Yritys............................................................................................................................................ 

 Osoite .......................................................................................................................................... 

 Postitoimipaikka........................................................................................................................... 

 Puhelinnumero(t) ........................................................................................................................ 

 Faksi ...............................................  S-posti ................................................................................ 

 Yhteyshenkilö .............................................................................................................................. 

 Puhelinnumero ja s-posti ............................................................................................................. 

Yhdistyksen/järjestön yhteystiedot  

 Yhdistys/järjestö .......................................................................................................................... 

 Puheenjohtaja ............................................................................................................................. 

 Puhelinnumero ........................................................................................................................... 

 S-posti ......................................................................................................................................... 

 Sihteeri ........................................................................................................................................ 

 Puhelinnumero ............................................................................................................................ 

 S-posti ......................................................................................................................................... 

Ilmoitusvahvistukset ja yhteystietopäivitykset viim. 15.3.2007 mennessä: 

 Pornaisten kunta, Marjatta Sihvo, PL 21, 07171 PORNAINEN 
 Puh. (019) 529 4530 tai 040 5343 693, faksi (019) 664 7006 

 marjatta.sihvo@pornainen.fi  
  
 Ilmoitusvahvistuslomake löytyy myös internet-osoitteesta www.pornaistenyrittajat.fi  



 
 

 

 
EDUSKUNTAVAALIT PORNAISTEN KUNNASSA 
 
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.3.2007. 
 
Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on 
siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, 
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on 
äänestysrekisterissä merkitty hänen kotikunnakseen. Koti-
äänestys toimitetaan 7.-13.3.2007. Kotiäänestyksessä on 
oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi yksi äänestäjän valit-
sema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
 
Sen, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä 
viimeistään tiistaina 6.3.2007 klo 16:een mennessä kes-
kusvaalilautakunnan sihteerille, puh. (019) 529 4521 tai 
040 558 2562. Ilmoituksen äänestäjän puolesta saa tehdä 
myös hänen valitsemansa henkilö. 
 
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.3.2007. Äänestyspaik-
kana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali, käyn-
tiosoite Kirkkotie 176. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 
seuraavasti: 

 maanantai – keskiviikko klo 8.00 - 16.00 
 torstai klo 8.00 - 18.00 
 perjantai klo 8.00 - 12.15 
 lauantai – sunnuntai klo 10.00 - 16.00 

 
Laitosäänestys: 
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinko-
mäen palvelukeskuksessa. 
 
Varsinainen vaalitoimitus: 
Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 18.3.2007 klo 
9.00 - 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa: 
001  Halkian äänestysalue, Parkkojan koulu, Alkutaival 16 
002  Laukkosken äänestysalue, Laukkosken koulu, Krou-
varintie 64 
003  Kirveskosken äänestysalue, Kunnanvirasto,  
Kirkkotie 176 
 
Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvi-
tyksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla 
vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilau-
takunnalle. 
 
Pornainen 13.2.2007 
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta 
07170 PORNAINEN 
Puh. (019) 529 4500 (vaihde),  
(019) 529 4521 Seija Marttila 
Fax. (019) 664 7006 

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN  
 

Kouluun ilmoittautumispäivä Pornaisissa on perjan-
taina 2.3.2007. 
 

 Kunnalliseen esiopetukseen ilmoittautuvat 
vuonna 2001 syntyneet lapset. Esiopetus on va-
paaehtoista ja maksutonta. 

 Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat vuonna 
2000 syntyneet lapset, sekä ne vuonna 1999 
syntyneet lapset, joille on myönnetty lykkäystä 
koulunkäynnistä lukuvuodeksi 2006–2007, ja 
jotka siksi aloittavat koulunsa 1.8.2007. 

 

Ilmoittautumispäivänä lapsille järjestetään kouluissa 
parin tunnin kestoinen tutustumistuokio.   
Päivän aikana lapsille tarjotaan kouluateria. Lapsen 
kuljetuksesta vastaavat vanhemmat. 
Väestörekisteristä saatujen osoitetietojen perusteella 
esikouluun ja kouluun ilmoittautumisesta lähetetään 
koteihin tiedotteet, joihin on merkitty myös ilmoit-
tautumisen kellonajat. Jos kirjettä ei ole tullut il-
moittautumispäivään mennessä tai haluatte lisätieto-
ja, niin ottakaa yhteys lähikoulunne rehtoriin.  

 Kirveskosken koulu, rehtori Marjo Rissanen, 
p.019 529 4552 tai 040 565 7214 

 Halkian koulu, koulunjohtaja Lasse Väisänen, 
p.019 266 2622 tai 040 5696 521 

 Laukkosken koulu, koulunjohtaja Anne Iso-
hanni, p.019 66 49128 tai 0400 628 719 

 

Pornainen, 13.2.2007 
Sivistyslautakunta 

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi  
VUODEN 2007 KULTTUURIAVUSTUKSET 
 
Harkinnanvaraista kulttuuriavustusta voidaan myön-
tää kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille, yh-
distyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille. 
 
Hakemus tulee tehdä kirjastosta saatavalle hakulo-
makkeelle. Myös hakuohjeita saa kirjastosta. Vuo-
delle 2007 on rahaa varattu 500 euroa avustuksia 
varten. 
 
Hakija, muista seuraavat säännöt: 

 kulttuuriavustusta voi saada sama hakija kor-
keintaan kolmena vuonna peräkkäin 

 avustus tulee käyttää ja siitä tulee antaa kirjalli-
nen selitys lautakunnalle sen vuoden loppuun 
mennessä, kun avustus on myönnetty. 

 
Hakuaika päättyy 15.5.2007 kello 19.00, myöhäs-
tyneitä hakemuksia ei huomioida. 
 
Hakemukset liitteineen osoitteeseen: 
Pornaisten sivistyslautakunta/kulttuurihakemus 
Kirkkotie 174 
07170 PORNAINEN 
 
Pornaisissa 26.2.2007 
Sivistyslautakunta 



 
 

 

 

 

 
 

 
Luonnollisesti 

Pornainen 

1/2007 

 

Joka talouteen 

Pornaisten kunnan 

alueella jaettava  

kunnan  

tiedotuslehtinen 

 

Ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa 

 

Julkaisija 
Pornaisten kunta 

 

Tiedotusvastaava 

Seija Marttila 

 

Ulkoasu 
Tarja Pietilä 

 

Painosmäärä 
1900 kpl 

 

Painopaikka 
Keravan Kopio-

palvelu Oy 

Kerava 

 

Seuraava numero 

ilmestyy 

kesäkuussa 2007 


