
 

Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot: 

Osoite: 

Kirkkotie 176, PL 21 

07170 PORNAINEN 

Puhelin: 

(019) 5294500 vaihde 

Faksi: 

(019) 6647006 

Puhelinvaihde avautuu klo 9.00 

 

www-osoite: 

www.pornainen.fi 

Sähköposti henkilöille: 

etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Avoinna: 

ma-ke 8.00 – 16.00 

to 8.00 – 18.00 

pe 8.00 – 12.15 
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Hyvät asukkaat 

 

Uusi valtuusto on aloittanut nelivuotiskautensa tämän  

vuoden alusta. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.  

Muihinkin luottamustoimiin on jo valittu henkilöt. 

 Asiasta lisää seuraavalla sivulla.  

 

Kansalaisopiston ensi kauden kurssitarjontaan voi  

jokainen vaikuttaa vastaamalla ja palauttamalla tämän  

lehden lopussa olevan kyselylomakkeen ohjeen mukaisesti. 

 

Hyvää kevään jatkoa kaikille! 
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Kunnanhallituksen kokoonpano ja 

lautakuntien puheenjohtajat 
 
Joulukuussa ilmestyneessä tiedotuslehdessä ker-

rottiin uuden valtuuston kokoonpano. Valtuusto 

valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjoh-

tajaksi Seppo Yrtin, I varapuheenjohtajaksi Kaj 

Mattilan ja II varapuheenjohtajaksi Matti Kalso-

lan. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Kunnanhallitukseen valtuusto valitsi seuraavat 

henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 

 

Puheenjohtajat: 

- puheenjohtaja Risto Kuisma (Päivi Liu) 

- I varapuheenjohtaja Jaana Putus (Juha Virkki) 

- II varapuheenjohtaja Markku Rantala (Sakari 

Pietilä) 

 

Jäsenet: 

- Sari Janhunen (Asta Haapakoski) 

- Liljan-Kukka Runolinna (Vesa Palmgren) 

- Tuula Tanner (Esko Peltola) 

- Jaakko Sillanpää (Henna Nyrhivaara) 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi 

kertaa kuukaudessa, ensimmäinen ja kolmas maa-

nantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toisessa kokouksessaan 3.2.2009 valtuusto valitsi 

henkilöt lautakuntiin vuosiksi 2009–2012. 

Lautakuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjoh-

tajiksi valittiin seuraavat henkilöt: 

 

Tarkastuslautakunta 

• puheenjohtaja Mika Repo 

• varapuheenjohtaja Juha Pajunen 

Sivistyslautakunta 

• puheenjohtaja Markku Hyttinen 

• varapuheenjohtaja Maria Saarinen 

Keskusvaalilautakunta 

• puheenjohtaja Keijo Nurmi 

• varapuheenjohtaja Tapani Lempinen 

Tekninen lautakunta 

• puheenjohtaja Heikki Honkanen 

• varapuheenjohtaja Risto Piirainen 

Vapaa-aikalautakunta 

• puheenjohtaja Vesa Palmgren 

• varapuheenjohtaja Hannu Vaahtoranta 

 

Valtuutettujen, kunnanhallituksen jäsenten ja lau-

takuntien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät 

kunnan kotisivuilta. 

 

Valtuuston kokouksista  

tiedottaminen 
 

Valtuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan il-

moitustaululla sekä lyhennettynä sanomalehdissä 

Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa. Lisäksi kunnan 

kotisivuilla ajankohtaispalstalla julkaistaan val-

tuustossa käsiteltävien asioiden asialista. 

 

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-

malla ne kunnan ilmoitustaululla ja lisäksi tär-

keimmät ilmoitukset Uusimaa ja Vartti Itä-

Uusimaa –lehdissä. Sanomalehtien vaihtoehtona 

ilmoituksia voidaan julkaista myös neljä kertaa 

vuodessa ilmestyvässä Luonnollisesti Pornainen -

lehdessä. Ilmoitusten julkaisemista myös kunnan 

kotisivuilla lisätään. 

 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkir-

jat ovat tarkastamisen jälkeen luettavissa kunnan 

kotisivuilla www.pornainen.fi. 

 

 

 Risto Kuisma Seppo Yrtti   

 hallituksen pja  valtuuston pja 

(kuva Liljan-Kukka Runolinna) 
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Pornainen kuuluu Keski-Uudenmaan poliisilaitokseen 
 

1.1.2009 aloitti Suomessa uudet poliisilaitokset 

toimintansa. Pornaisten kunta siirtyi tässä poliisin 

hallintorakenteen muutoksessa entisestä Porvoon 

poliisilaitoksesta Keski-Uudenmaan poliisilaitok-

seen. 

 
 

Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen alueeseen kuu-

luvat Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupun-

git sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja 

Tuusulan kunnat.  Asukkaita koko alueella on 

noin 213 000 ja alue on poliisitoiminnallisesti 

vilkas.  

 

Poliisilaitos toimii Hyvinkään ja Järvenpään polii-

siasemilla, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijär-

ven palvelutoimistoissa sekä Klaukkalan yhteis-

palvelupisteessä.  

 

Poliisilaitoksen toiminnasta ja tuloksesta vastaa 

poliisipäällikkö Matti Tohkanen.  

 

Lisätietoja Keski-Uudenmaan poliisilaitokses-

ta: http://www.poliisi.fi/poliisi/keski-uusimaa. 

Tuolta sivustolta löytyy myös poliisin palau-

teposti, jonne kansalaiset voivat esittää esim. 

valvontapyyntöjä, palautetta, kysymyksiä tai 

toiveita poliisitoimintaan. 

Pornaislaisia maantieteellisesti lähimpien poliisin 

palvelupisteiden yhteystiedot ovat tässä: 

 

Järvenpään pääpoliisiasema 
Mannilantie 26–28, PL 6, 04401 Järvenpää 

Puhelin: 071 87 30141  

Faksi: 071 87 35419 

Aukioloaika: ma-pe 8.00–16.15 

 

Lupakanslia avataan 9.00 
Puhelinpalvelu p. 071 87 35250 on  

avoinna klo 9.00–11.00 ja 13.00–15.00 

 

Rikosilmoitukset ma-pe 8.00–16.15  

p. 071 87 35401  

Pöytäkirjatilaukset p. 071 87 35272 

Löytötavaratiedustelut p. 071 87 35400 

 

Keravan palvelutoimisto 
Paasikivenkatu 4, PL 105, 04201 Kerava 

p. 071 87 30141 

Lupa-asiat p. 071 87 35231 

 

Keravan lupakanslia avoinna klo 9.00–16.15 

Puhelinpalvelu on avoinna klo 9.00–11.00 ja 

13.00–15.00 

 

Mäntsälän palvelutoimisto 
Mäntsäläntie 1-3 

04600 Mäntsälä 

Lupapalvelut puh. 071 87 35010,  

fax 071 87 35014 

Rikosilmoitukset p. 071 873 5073 

avoinna ma-pe 9.00–16.15  

 

Lähipoliisi 
Pornaisten alueen lähipoliisi on 

Ylikonstaapeli Heikki Peltonen 

Puhelin 071 87 35305 

heikki.peltonen@poliisi.fi 
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Porvoon terveydensuojelu tutkii jäähdytettyjen ruokien laatua  
 

Porvoon terveydensuojelu tekee kevään 2009 aikana 

elintarvikevalvontaan liittyvän selvityksen ruokaloiden 

ja ravintoloiden esivalmistusmenetelmistä sekä jäähdy-

tettyjen ruokien hygieenisestä laadusta. Selvitykseen 

valitut tarjoilupaikat sijaitsevat Porvoon, Loviisan, Lil-

jendalin, Pernajan, Lapinjärven, Ruotsinpyhtään, Si-

poon, Askolan ja Pornaisten alueilla. Projektista vastaa 

insinööriopiskelija Teijo Moilanen opinnäytetyönään. 

Projektiin liittyy toimijan haastattelu ja näytteenotto 

tarjoilupaikassa jäähdytetyistä elintarvikkeista. Näyt-

teistä tutkitaan yleisimpiä pilaaja- ja ruokamyrkytysbak-

teereita. 

 

Projekti on jatkoa vuonna 2002 tehtyyn selvitykseen, 

jossa todettiin puutteita työskentelytavoissa ja yli puolet 

tutkituista näytteistä oli hygieeniseltä laadultaan välttä-

viä tai huonoja. Muutamassa näytteessä todettiin pieniä 

määriä mahdollisia ruokamyrkytysbakteereja.  

 

Yleisimpiä ruokamyrkytyksen syitä ovat elintarvikkeen 

liian hidas jäähdytys, riittämätön uudelleen kuumennus, 

säilyttäminen liian lämpimässä, elintarvikehuoneiston 

puhtauden laiminlyöminen tai sairaan työntekijän saas-

tuttama elintarvike.  

 

Lisätietoja: kaupungineläinlääkäri Seija Heikkinen  

puh. 040 713 9894. 

 

 

 

Pornaisten työmatkalipun tuotenumero muuttuu 
 

Matkahuolto on toimittanut Pornaisten työmatka-

lipun käyttäjille tiedotteen, jonka mukaan työmat-

kalipun tuotenumero muuttuu 1.4.2009. 

 

Ensimmäinen lataus 1.4.2009 jälkeen on tehtävä 

Matkahuollon toimipaikassa joko Helsingissä tai 

Porvoossa. 

 

Matkahuolto kehottaa kortinkäyttäjiä käyttämään 

kaikki matkat työmatkalipusta ennen uutta kortin 

latausta 1.4.2009 jälkeen. Käyttämättä jääneet 

matkat nollautuvat tuotenumeron vaihtuessa, eikä 

niitä korvata jälkikäteen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäisen 

Matkahuollon 

toimipaikassa  

tehdyn latauksen 

jälkeen työmat-

kalipun voi lisä-

ladata myös bus-

seissa. 
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Päivähoitoon haku toimikaudeksi 2009–2010  
 

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeis-

sa on haettavana 1.8.2009 vapautuvat hoitopaikat 

20.3.2009 mennessä. 

 

Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri 

vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan, kui-

tenkin viimeistään neljä kuukautta ennen päivä-

hoidon tarvetta tai äkillisen opiskelun tai työllis-

tymisen vuoksi kaksi viikkoa ennen hoidon tar-

peen alkamista.   

 

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa: 
 

Nykyisille asiakkaille on jaettu/lähetetty tietojen-

tarkistuslomake hoitopaikkojen kautta. 

 

Uudet asiakkaat saavat päivähoitohakemuslomak-

keen Pornaisissa kunnanvirastosta ja päiväkodeis-

ta, Mäntsälässä kunnantalon palvelupiste Vinkistä 

sekä päivähoitotoimistosta. Hakemuksen voi 

myös tulostaa Mäntsälän kunnan  

Lomakkeet-sivulta. 

 

Hakemuksen voi palauttaa päiväkoteihin ja päivä-

hoitotoimistoon, Mäntsälän kunta Heikinkuja 4, 

04600 Mäntsälä tai lähettää sähköpostiosoittee-

seen paivahoito@mantsala.fi.  

 

Jokaiselle hakijalle lähetetään postitse päätös 

kunnallisen hakemuksen käsittelystä viikolla 19.  

 

Perheet voivat hakea lasta myös suoraan yksityi-

seen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon tai palkata 

hoitajan kotiin. Kunta tukee myös näitä hoitomuo-

toja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. 

Tukea haetaan Kelan toimistosta ja se maksetaan 

perheen valitsemalle hoidon tuottajalle. Tietoja 

tuen määrästä saa päivähoidon internet sivuilta. 

 

Pornaisissa teitä palvelevat: 

 

Perhepäivähoidon ohjaaja 

Tiina Korhonen 

040 314 5084 

 

Päiväkodinjohtaja 

Satu Nevala 

040 314 5085 

 

Sovi aika etukäteen, mikäli haluat tavata heidät 

henkilökohtaisesti.  

Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9.00–10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

KUTSUKUTSUKUTSUKUTSU    
    

Toivotamme pornaislaiset Toivotamme pornaislaiset Toivotamme pornaislaiset Toivotamme pornaislaiset     
tervetulleiksi tutustumaan tervetulleiksi tutustumaan tervetulleiksi tutustumaan tervetulleiksi tutustumaan     
LinnunlaLinnunlaLinnunlaLinnunlauuuulun päiväkotiinlun päiväkotiinlun päiväkotiinlun päiväkotiin    
lauantaina 14.3.2009.lauantaina 14.3.2009.lauantaina 14.3.2009.lauantaina 14.3.2009.    

Ovet ovat Ovet ovat Ovet ovat Ovet ovat avoinna klo 10avoinna klo 10avoinna klo 10avoinna klo 10––––14. 14. 14. 14.     
OsoiOsoiOsoiOsoittttteemme on Paalantie 1teemme on Paalantie 1teemme on Paalantie 1teemme on Paalantie 1    

    
Linnunlaulun henkilökuntaLinnunlaulun henkilökuntaLinnunlaulun henkilökuntaLinnunlaulun henkilökunta    
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Pornaisten kunnankirjasto 
 

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560. 

s-posti: porkir@pornainen.fi 

aukioloajat  

ma, ti ja to 11.00–19.00 

ke, pe ja aattoina 8.30–15.00 

Viikonloppuisin kirjasto on suljettu. 

 

Porsse-kirjastojen yhteistyö tiivistyy 
 

Tammikuusta alkaen on Porsse-kirjastojen (Por-

nainen, Sipoo, Porvoo ja Askola) seutulainakulje-

tukset kaksi kertaa viikossa eli maanantaisin ja 

torstaisin. Kuljetus on käynyt Pornaisissa yleensä 

kello 14.00 mennessä. 

 

Huhti-toukokuun aikana otamme käyttöön seutu-

lainavarauksen eli asiakkailla on itse mahdollisuus 

varata Porsse-tietokannan kautta muiden Porsse-

kirjastojen aineistoa ja valita noutopaikaksi Por-

naisen. 

 

Seutulainan maksu on euro, riippumatta siitä tu-

leeko saapumisilmoitus asiakkaalle postitse tai 

sähköpostitse. 

 

Voit palauttaa Pornaisten kirjastoon muista Pors-

se-kirjastoista lainattua aineistoa. Tämän palvelun 

hinnoittelusta tiedotamme myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pornaisten kantakirjasto perustettiin 

26.11.1944. Kantakirjasto toimi aluksi kunnan-

talon valtuustosalissa. Tilaa ei aluksi tarvittu 

paljon, sillä kokoelma mahtui hyvin yhteen 

kirjakaappiin. Vuonna 1956 kantakirjasto sai 

ensimmäisen oman huoneen, joka oli 20 m2 

suuruinen. Kolme vuotta myöhemmin valmis-

tui uusi kunnantalo ja kirjasto sai käyttöönsä 

50 m2  huoneiston, johon saatiin myös kaivattu-

ja lukupaikkoja; aikuisille 12 kappaletta ja 

lapsille 5. Lisää tilaa kirjasto sai vuonna 1982 

tehdyn kunnantalon laajennuksen yhteydessä. 

Nykyisiin tiloihinsa kirjasto muutti syksyllä 

1999. 

 

Vuonna 1964 kantakirjastosta tuli uuden joh-

tosäännöksen nojalla pääkirjasto. 

(lähde: Rusi, N: Pornaisten kunnankirjasto 

1944–1989, tutkielma) 

 

Juhlimme 26.11.2009 työn merkeissä. Ei muis-

tamisia, ei puheita, mutta tule toki juhlapäivä-

nä kirjastoon lainaamaan ja tutustumaan, 

kuinka pitkä matka on kirjaston historiassa 

kuljettu: yhdestä kirjakaapista noin 35 000 

kirjan kokoelmaan. 
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Sivistyslautakunnan jakamien  

kulttuuriavustusten ohjesäännöt 
 

(Ohjesäännöt on hyväksytty sivistyslautakunnan 

kokouksessa 8.9.2005 § 73.)  

 

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain kulttuuritoi-

mintaa harjoittaville yhteisöille, yhdistyksille, 

työryhmille ja yksityishenkilöille harkinnanvarais-

ta kulttuuriavustusta. 

 

Sivistyslautakunta vahvistaa myöntämiensä kult-

tuuriavustusten jaossa seuraavat ohjesäännöt. 

Tekstissä puhutaan tästä edes yhdistyksestä, mutta 

ohjesäännöt koskevat myös yhteisöjä, työryhmiä 

ja yksityishenkilöitä soveltuvin osin. 

 

1. Kulttuuriavustuksen tarkoituksena on tukea 

pornaislaista kulttuuritoimintaa ja avustetta-

van yhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdis-

tys. 

 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapo-

jen vastaista. 

 

3. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, miten 

se tukee kulttuuritoimintaa.  

 

4. Lautakunnan myöntämä avustus ei saa olla 

toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahoitus-

lähde. 

 

5. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja 

niiden muutoksesta on ilmoitettava lautakun-

nalle. Jos hakijana on muu kuin rekisteröity 

yhdistys, pitää hakemuksen allekirjoittajina 

olla hakijat. 

 

6. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja ta-

loudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen 

myöntämistä. 

 

7. Avustusten saajien tulee antaa kirjallinen sel-

vitys lautakunnalle saamastaan avustuksesta, 

sen vuoden loppuun mennessä, jolloin avustus 

on myönnetty. 

 

8. Mikäli avustuksen käyttökohde peruuntuu, 

tulee siitä välittömästi ilmoittaa lautakunnalle 

ja jo myönnetty avustus on palautettava lauta-

kunnan tilille. 

 

9. Avustusta on haettava virallisella hakemus-

lomakkeella ja liitteenä tulee olla lomakkeessa 

vaaditut asiakirjat. Hakijalle, joka ei täytä 

edellä mainittuja ehtoja ei myönnetä avustus-

ta. 

 

10. Avustushakemukset käsitellään kerran vuo-

dessa ja niiden hakemisesta ja hakuajan päät-

tymisestä ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla 

sekä kunnan virallisissa lehdissä. Kulttuu-

riavustusten hakuaika päättyy kunkin haku-

vuoden toukokuun 15. päivä. Mikäli kyseinen 

päivä on pyhä, päättyy hakuaika seuraavana 

arkipäivänä. Hakuajan jälkeen saapuneita 

avustushakemuksia ei käsitellä. 

 

11. Kulttuuriavustusta voi saada sama hakija kor-

keintaan kolmena vuonna peräkkäin. 

 

12. Kulttuuriavustus peritään takaisin, mikäli 

näitä ohjesääntöjä rikotaan. 

 

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Luet-

han avustuksen hakemista koskevat säännöt tar-

kasti ennen hakemuksen lähettämistä. 

Hakulomake on tulostettavissa kunnan kotisivuilta 

www.pornainen.fi, valitse linkki pöytäkirjat, lo-

makkeet ja maksut. Hakulomaketta on saatavissa 

myös kirjastosta.  

 

Pornaisissa 2.3.2009  

Sivistyslautakunta 

 

 

Kulttuuriavustuksen hakuaika päättyy 

15.5.2009, kello 15.00. Haettavana on 3000 

euroa.  
 

Hakemukset liitteineen osoitteeseen: 

Sivistyslautakunta/kulttuuriavustukset 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kirkkotie 174 

07170 Pornainen 
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Kansalaisopisto tiedottaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselylomake 
 

Ensi vuoden opinto-ohjelman suunnittelu on alka-

nut. Kurssitarjonnan kehittämiseksi olemme laati-

neet kyselylomakkeen, johon toivomme mahdolli-

simman monen vastaavan 20.3. mennessä. Loma-

ke on tämän lehden lopussa, josta sen voi leikata 

irti ja lähettää maksutta postitse tai viedä kirjas-

toon palautelaatikkoon. 

 

 

 

 

Kevään uusia kursseja 
 

Kansalaisopistolla on alkamassa vielä muutama 

uusi kurssi kevään aikana. 

 

Kuvanveiston peruskurssi (110363 )  

kokoontuu Pornaisten yläkoululla kolmena vii-

konloppuna (la-su 21.–22.3, 28.–29.3 ja 4.–5.4, 

klo10.00–14.30) sekä töiden viimeistely ja loppu-

yhteenveto to 16.4. Kurssilla suunnitellaan ja to-

teutetaan keraaminen pienoisveistos savesta. 

Muovailun tekniikka, pintastruktuurin toteuttami-

nen ja kolmiulotteinen hahmottaminen avautuvat 

tekemisen myötä. Sopii vasta-alkajille ja veistoa 

harrastaneille. Kurssin hinta on 32 €. 

 

Betoni-turvelaatikkokurssi (110468)   

kokoontuu Liisa Peltolan kotona Pornaistentie 11. 

Valetaan betoni-turveseoksesta kantikas kukkalaa-

tikko muottina kaksi pahvilaatikkoa. Ota mukaan 

tukevia pahvilaatikoita sisä- ja ulkomuotiksi, vah-

va ämpäri, kauha tai iso lusikka, suojakäsineet. 

Aineksista tarvikemaksu. Valutyö tehdään la 18.4 

klo 9.00–14.00 ja muotin avaaminen ja työn vii-

meistely ke 29.4. klo 18.00–19.30. Kurssin hinta 

on 19 €. 

 

Kudonnan kesäkurssi 7-12 -vuotiaille 

(110470)  

kokoontuu käsityötila Aivinassa (Mäntymäentie 

1) päivittäin 8.6.2009–11.6.2009 klo 10.00–14.30. 

Kurssilla opetellaan kudonnan alkeita. Kurssipäi-

vien aikana ehtii kutomaan 2-3 työtä. Tavallisten 

kangaspuiden ohella kudotaan myös kudontake-

hyksellä. Kurssimaksu sisältää 8 € materiaalimak-

sun. Kurssin hinta on 35 €. 

 

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon joko inter-

netin kautta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi 

tai kansalaisopiston toimistoon p. 040 314 5371. 
 

 

 

 

Kevätnäyttely 
 

Kansalaisopiston Pornaisten osaston 

taito- ja taideaineiden kevätnäyttely  

on yläkoulun ruokasalissa  

25.–26.4 klo 11–15.  

 

Tervetuloa! 
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Pornaisten kunta mukaan Aloitekanava.fi palveluun 
 

Pornaisten kunta liittyy 30.3. Aloitekanava palveluun. Aloitekanava.fi on valtakunnallinen, 

vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu, joka toimii nuorten vaikuttamiskanavana 

sekä kuntien välineenä kuulla nuoria. Pornaisissa palvelun toiminnasta vastaavat 

vapaa-aikatoimen työntekijät. 

 

Vapaa-aikatoimi 
 
Varttuneiden kuntosalit  
maanantaisin, naiset kello 10–10.45 ja miehet 

kello 10.45–11.30. HUOM! Jos tulette pariskun-

tana / yhteiskyydillä jumppaan, valitkaa miesten 

kokoontumisaika 10.45–11.30. Kevätkausi päät-

tyy 11.5. 

 

Matti- ja Maija-jumppa  
järjestetään maanantai-iltaisin Parkkojan liikunta-

salissa kello 18.30–20 välisenä aikana. Kevätkausi 

päättyy 11.5. 

 

Senioritanssit  
Vapaa-aikatoimi järjestää avoimia senioritansseja 

Pornaisten Nuorisoseurantalo Kuusistolla joka 

perjantai kello 10–11.30, ja tanssit vetää Maarit 

Linna. Kertamaksu 2 €/hlö ja 3 €/pari. Kevätkausi 

päättyy 22.5. 

 

Kaikki senioritansseista kiinnostuneet tervetuloa! 

 

 

 

Eläkeläisten uintiretket Porvoon uimahalliin  
Retkipäivät 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. 

HUOM! Uintiretket ovat tarkoitettu ensisijaisesti 

eläkeläisille mutta jos bussissa on tilaa, retkille 

voi osallistua myös muitakin halukkaita, bussissa 

on tilaa 50 hengelle. 

 

Bussireitti: Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä 

klo 12.30 ja kulkee reittiä Halkia + 5 min – Kir-

konkylä + 10 min – Jokimäki + 5 min – Laukkos-

ki + 5 min – Porvoon uimahalli. Voit käyttää 

omaa pysäkkiä reitin varrella.  

 

Nuorisotalo PoNu 
Avoinna: 

ma kello 16–18 junnut (5-6-lk), kello 18–21 isot 

(13–17-vuotiaat) 

ti kello 16–18 junnut, kello 18–21 isot 

pe kello 17–23 isot 

la kello 18–22 (isot). 

PoNun kevätkausi päättyy perjantaina 22.5.  
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11/20 

Pornaisten kunta tiedottaa, maaliskuu 2009 
 

POHJOISTEN KYLIEN OSAYLEISKAAVA 

ETELÄISTEN KYLIEN OSAYLEISKAAVA 

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 

KOTOJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 

  
Rakentaminen haja-asutusalueella 

 

Kirkonkylän osayleiskaava  
on tavoitteena viedä hyväksymiskäsittelyyn vielä 

ennen kesää; kaavan tärkein tehtävä on asemakaa-

voituksen ohjaaminen. Kirkonkylän osayleiskaava 

kertoo taajaman laajenemis- ja tiivistämisalueet. 

 

Pohjoisten kylien ja eteläisten kylien osayleis-

kaavat  
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 

2008. Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut 

jo lainvoiman ja rakennuskielto alueelta on pois-

tunut. Eteläisten kylien osayleiskaavasta jätettiin 

kaksi valitusta, mutta valitukset kohdistuivat yk-

sittäisille tiloille. Eteläisten kylien osayleiskaavan 

lainvoimaisuudesta  ja rakennuskiellon poistumi-

sesta  tullaan kuuluttamaan erikseen.  

 

Osayleiskaavoissa on osoitettu uusia rakentamis-

mahdollisuuksia. Rakentaminen on pyritty keskit-

tämään kyläkeskusten alueille ja siten, että liitty-

minen keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkos-

toon on mahdollista.  

 

Lisätietoja: aluearkkitehti  

Ulla-Maija Upola,  

puh. (019) 529 4532,  

040 757 4884 tai  
ulla-maija.upola@pornainen.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesihuoltoverkostoon liittyminen 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla 
 

Pornaisten kuntaan on valmistumassa laajalle 

alueelle vesiosuuskuntien rakentama vesi- ja 

viemäriverkosto, jolle kunta tulee määrittämään 

vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen. Kun 

toiminta-aluepäätös on tehty, on alueella olevilla 

kiinteistöillä vesihuoltolain 10 §:n mukaan 

liittymisvelvollisuus verkostoon.  

Liittymisvelvollisuus tulee heti, kun toiminta-

alue on hyväksytty ja koskee kaikkia toiminta-

alueella olevia vesipisteellisiä rakennuksia. 
 

Poikkeustapauksessa liittymisestä voi hakea 

vapautusta Askolan rakennus- ja ympäristölauta-

kunnalta (kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen), joka voi myöntää vapautuksen 

ainoastaan, jos vesihuoltolain 11 §:n mukaiset 

perusteet täyttyvät. Pelkästään jo kiinteistölle 

rakennettu talousjätevesiasetuksen mukainen jäte-

vesien käsittelyjärjestelmä ei ole riittävä peruste 

vapautuksen myöntämiselle. 
 

Vapautusta voi hakea myös pelkästään vesijohto-

verkostoon liittymisestä. 
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan 

myöntää, jos liittäminen verkostoon muodostuisi 

kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomak-

si, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat 

kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen 

vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. 

Vapautus ei saa kuitenkaan vaarantaa vesihuollon 

taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi-

huoltolaitoksen toiminta-alueella. 

 

Lisäksi tulee täyttyä seuraavat ehdot: 

 

a) Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla 

kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi 

vaatimukset täyttävää talousvettä. Tämä tulee 

todistaa vesinäyttein.  

 

b) Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan 

kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely 

tulee voida järjestää niin, ettei niistä aiheudu 

terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 

 

Mahdolliset vapautuspäätökset tehdään pääosin 

määräaikaisina. 

 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri 

Minna Isokallio puh. 0400 500 244 tai 

minna.isokallio@askola.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustus haja-asutuksen vesihuoltoon 
 

Kunta myöntää sosiaalisin perustein avustusta 

kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien 

parantamiseen. Avustettavia toimenpiteitä ovat 

mm. kiinteistön liittyminen vesiosuuskunnan jäte-

vesiviemäriin. 

 

Esimerkiksi:  

Neljän hengen perheen bruttokuukausitulojen 

yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 4545,00 €.  

 

Tarkemmat tiedot myöntämisperusteista ja ohjeet 

avustuksista sekä hakemuslomakkeet löytyvät 

ARAn internet-sivuilta www.ara.fi,  kohdasta 

”Ohjeet ja lomakkeet”. 

 

Kunnan ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kuksen (ARA) myöntämien avustusten hakuaika 

päättyy 3.4.2009. Hakuajan jälkeen hakemuksen-

sa jättäneille hakijoille ei voida myöntää avustus-

ta, vaikka määrärahaa olisi jäänyt käyttämättä. 

 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Päivi Kauppinen-

Ketoja, puh. (019) 529 1270, 040763 9389 tai 

paivi.kauppinen-ketoja@askola.fi 

 

 

 

Hakemukset palau-

tetaan osoitteeseen: 

 

Askolan kunta 

Rakennusvalvonta 

Askolantie 28  

07500 Askola 
 

 

Hakemuksia voi 

myös jättää  

Pornaisten kunnan-

toimistolle, josta ne 

toimitetaan Asko-

laan. 
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Sisäilmakartoituksia kunnan kiinteistöissä 
 

 

 

Lähes päivittäin on otsikoita rakennusten huonos-

ta sisäilmasta. Meilläkään ei ole vältytty raken-

nuksien kosteusvaurioista ja sisäilman laadun 

vaihteluista. Selkeä kosteusvaurio on yleensä hel-

posti havaittavissa ja korjattavissa mutta sisäilman 

laatuun vaikuttavat monet tekijät ja niiden mit-

taaminen ja arvioiminen onkin hankalaa. 
 

Sisäilmaongelmat havaitaan yleensä siitä, että 

rakennusten käyttäjät alkavat oireilla. Tyypillisiä 

ovat hengitys- ja silmäoireet, hengitystieinfektiot, 

päänsärky, väsymys yms. 
 

Kunnan rakennusten kuntoa seurataan jatkuvasti 

normaaliin kiinteistönhoitoon kuuluvana. Määrä-

välein pidetään työsuojelutarkastuksia ja terveys-

tarkastajan pitämiä vuositarkastuksia.  
 

Kirveskosken Wanha koulu sekä päiväkoti Nape-

ro ovat parhaillaan tarkemman selvittelyn ja kor-

jauksen kohteena. Wanhan koulun yhteydessä 

sijaitsevassa asunnossa aloitettiin rakenteiden 

avaaminen tammikuussa. Asunto ja viereinen 

luokka poistettiin käytöstä ennen töiden aloitta-

mista. Luokalle järjestettiin korvaavat tilat kirjas-

ton alakerrasta. Rakenteiden avauksella ei löydet-

ty mitään poikkeavaa. Terveystarkastajan kanssa 

pidetyn katselmuksen jälkeen sovittiin, että myös 

luokan puolelta tehdään seinä- ja lattiarakenteen 

avaus materiaalitarkastuksen vuoksi. Ennen tätä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

työtä muutkin koulun opetustilat siirrettiin muihin 

tiloihin niin, että hiihtolomaviikon jälkeen koko 

koulutila on remontin alla. Koululla tehtiin myös 

lämpökuvaus, millä selvitetään rakenteiden läpi 

kulkevia ilmavirtoja. 

 

Päiväkoti Naperossa (valkoinen talo kunnantoi-

miston ja kirjaston vieressä) on kosteus- ja sisäil-

maongelmia. Rakennus on nyt tyhjänä ja päiväko-

titoiminta on siirretty uuteen Linnunlaulun päivä-

kotiin. Naperoon tehdään vesikaton ja julkisivun 

korjaussuunnitelma sekä selvitetään sisäilman 

laatua. 

 

Aurinkomäen Aurinkolinnan päiväkodissa tarkis-

tetaan rakennuksen korkeamman eteläsivun ikku-

noiden toimivuus ja selvitetään rakenteen ilma-

vuodot sisäilmalämpötilojen vaihteluiden takia.  

 

Laukkosken koululla tehtiin marraskuussa 2008 

suunnitelman mukainen terveydensuojelun tarkas-

tus. Havaintojen ja mittaustulosten perusteella 

rakennuksessa ei ollut normaalista poikkeavaa ja 

rakenteet olivat kuivat. Koulu on painovoimaisella 

ilmanvaihdolla varustettu rakennus. Katselmuk-

sessa todettiin, että rakennuksen tulo- ja poistoil-

makanavat tulee tarkastaa ja selvittää niiden toi-

mivuus, mikä on jo tehtykin savukokein. 

 

 

Wanha koulu Wanha koulu, luokan seinä avattu 
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Yläkoulun tiloissa tehtiin helmikuussa terveyden-

suojelun tarkastus. Tarkastus kohdistui opetuskeit-

tiötilaan, osaan luokkatiloja sekä niihin tiloihin 

missä on aiemmin todettu vähäisiä kosteusvaurioi-

ta. Tarkastuksessa ei todettu mitään normaalista 

poikkeavaa ja tehdyt korjaustoimenpiteet ovat 

olleet oikein kohdistuneet. 

 

Aurinkomäen palvelukeskuksen asunto-osien 

Tammela ja Mäntylä sekä viereisen ryhmäkodin 

tilat on  myös tänä vuonna tarkastettu vuosittai-

seen terveydensuojelun tarkastukseen liittyen ja 

tilat todettiin moitteettomiksi. 

 

Kunnan kiinteistöjä pidetään kunnossa ja korja-

taan. Tekninen lautakunta päättää tarkastusten 

tulosten perusteella tarvittavista korjaustoimenpi-

teistä. 

 

Yhteistyössä rakentaen 

rakennuspäällikkö Jukka Pietilä 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelumääräykset hyväksytty Pornaisissa 
 

 

Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Por-

naisten kuntaan ympäristönsuojelumääräykset. 

Määräykset astuvat voimaan 1.3.2009.  

 

Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määrä-

yksiä ja ohjeita mm. 

 

• Jätevesien käsittelystä ja muista vesiensuoje-

lua koskevista asioista 

• Lannan käsittelystä  

• Hevostalleista ja jaloittelualueista 

• Ilmansuojelusta esim. risujen poltosta 

• Jätteiden käsittelystä 

• Melun torjunnasta 

• Kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista 
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MUUTA 
 

Jaakko Nurmi Pornaisten Riis-

tanhoitoyhdistyksestä muistut-

taa koiria koskevasta lainsää-

dännöstä seuraavalla jutulla. 

Teksti on lainaus Suomen Ken-

nelliiton Iloinen pentu  

–julkaisusta v. 2008. 

 

 

Koira lainsäädännössä 
 

Metsästyslaissa säädetään 

muun muassa koiran kiinnipi-

tovelvollisuudesta. Siinä tode-

taan, että ilman maanomistajan 

tai metsästysoikeudenhaltijan 

lupaa koiraa ei saa pitää irti 

toisen alueella. Järjestyslaki 

määrää koirat pidettäviksi kyt-

kettynä taajamissa.  

 

Järjestyslaki (612/2003)  
 

1.10.2003 voimaan tulleen jär-

jestyslain mukaan koirien jä-

tökset on kerättävä taajamien 

hoidetuilta alueilta. Tällaisia 

alueita ovat kuntien ylläpitämät 

ja yksityishenkilöiden hoitamat 

alueet. 

 

Lain mukaan koirat on pidettä-

vä taajamissa kytkettyinä. Niitä 

voi pitää taajamissa vapaina 

ainoastaan koirapuistoissa, 

koirien harjoituspaikoissa sekä 

suljetuilla piha-alueilla. Myös 

tällöin koirien on oltava omista-

jansa tai haltijansa valvonnassa. 

 

Laissa mainitaan kaikki paikat, 

joissa koiria ei saa ulkoiluttaa, 

ellei sitä ole erikseen sallittu. 

Kiellettyjä ovat yleiset uima-

rannat, torit toriaikana, lasten 

leikkipaikat, urheilukentät sekä 

yleiseen käyttöön kunnostetut 

hiihtoladut. 

 

Laki kumoaa kunnalliset järjes-

tyssäännöt ja koskee kaikkia 

taajama-alueita. Lain tultua 

voimaan kunnat eivät voi antaa 

järjestyslakia tiukempia tai 

laajempia koiran pitoa koskevia 

määräyksiä. 

 

Lain laiminlyönnistä voi seura-

ta rike- tai päiväsakko. 

 

Metsästyslaki (615/1993) 
 

Metsästyslaissa säädetään 

muun muassa koiran kiinnipi-

tovelvollisuudesta, koirakokeis-

ta, koiran kouluttamisesta sekä 

koiran talteenotosta. Näistä 

asioista kerrotaan lain 8. luvus-

sa (51–55 §). Kaikkia koiran-

omistajia koskevat yleiset lain-

kohdat ovat:  

”Ilman maanomistajan tai met-

sästysoikeuden haltijan lupaa 

koiraa ei saa pitää irti toisen 

alueella.” (Metsästyslaki 53 §)  

”Maaliskuun 1. päivästä elo-

kuun 19. päivään ulkona oleva 

koira on pidettävä kytkettynä 

tai siten, että se on välittömästi 

kytkettävissä.” (Metsästyslaki 

51 §) 

 

Koiran irtipitoon taajaman ul-

kopuolella tarvitaan siis aina 

maanomistajan lupa. Myös 

silloin, kun koiran ei tarvitse 

olla kytkettynä Metsästyslain 

51 §:n perusteella. Silloinkin, 

kun koira on luvallisesti irral-

laan, on sen kuitenkin aina ol-

tava omistajan hallittavissa. 

 

Eläinsuojelulaki (247/1996) 
 

Eläinsuojelulain tarkoituksena 

on suojella eläimiä kärsimyk-

seltä, kivulta ja tuskalta sekä 

edistää eläinten hyvinvointia ja 

hyvää kohtelua.  

 

Eläinsuojelulaki määrää eläin-

ten pitopaikkaa, hoitoa ja koh-

telua koskevista asioista. Lisäk-

si siinä säädetään eläimille suo-

ritettavista toimenpiteistä, kuten 

leikkauksista ja eläimen lopet-

tamisesta. 

 

Laki ottaa kansaa myös talteen 

otettujen eläinten kohteluun. 

Siinä säädetään myös niistä 

seuraamuksista, joita koituu 

eläinsuojelurikkomuksista. 
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Asetus eläinten 

kuljettamisesta (491/1996) 
 

Asetus eläinten kuljettamisesta 

koskee eläinten suojelua. Ase-

tuksessa on tarkoin säännelty 

eläinten kuljetukseen liittyvät 

normit. Asetus koskee myös 

koiria. 

 

Rikoslaki (39/1889) 
 

Koiranomistajalla tai –haltijalla 

on rikosoikeudellinen vastuu, 

jos koira aiheuttaa vahinkoa 

ihmiselle. 

 

Rikoslain 21 luvun 10 §:n mu-

kaan se, joka huolimattomuu-

dellaan aiheuttaa toiselle ruu-

miinvamman, joka ei ole vähäi-

nen, on tuomittava vamman-

tuottamuksesta sakkoon tai 

vankeuteen enintään kuudeksi 

kuukaudeksi. 

 

Rikoslain 44 luvun 15 §:n mu-

kaan se, joka tahallaan tai tör-

keästä huolimattomuudesta 

jättää asianmukaisesti vartioi-

matta ihmisille vaarallisen koi-

ran, on tuomittava koiran varti-

oimatta jättämisestä sakkoon. 

Tuomioistuin voi määrätä koi-

ran tapettavaksi, jos se on koi-

ran vaarallisuuden vuoksi pe-

rusteltua. 

 

Vahingonkorvauslaki 

(412/1974) 
 

Koiranomistajalla tai –haltijalla 

on vahingonkorvausoikeudelli-

nen vastuu koiran aiheuttamasta 

vahingosta ihmiselle tai toiselle 

eläimelle, jos vahinko on johtu-

nut koiranomistajan tai –

haltijan tahallisesta, huolimat-

tomasta tai varomattomasta 

toiminnasta. 

 

 

 
 

 

Tiedote yrityksille ja yhdistyksille 
 

 

 

Pornaisten uusi palveluhakemisto valmistumassa! 
 

Pornaisten palveluhakemiston kokoaminen vuosille 2009 – 2010 on loppusuoralla. Tuhti tietopaketti 

paikkakunnan palveluista, yrityksistä ja yhdistyksistä tulee olemaan n. 100-sivuinen A5 -kokoinen kirja-

nen. Ensimmäistä kertaa palveluhakemiston historiassa ilmoitukset on mahdollista antaa värillisinä ja 

suunnitelmissa on muokata hakemisto myös sähköiseen muotoon. 

 

Pornaisten palveluhakemistoa luetaan ahkerasti ja se on se, josta ensiksi etsitään tarvittavia yhteystietoja! 

Ilmoitushinnat on pidetty entisellään värillisyydestä huolimatta; yhdellä ilmoituskerralla yhteystiedot ovat 

kaikkien saatavilla kahden vuoden ajan. Nyt jos koskaan kannattaa tarjota oman seudun palveluita ja mo-

nipuolista osaamista! 

 

Hakemisto tehdään yhteistyönä Pornaisten kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Lisätietoja tarvitta-

essa: Marjatta Sihvo puh. (019) 5294 530 tai 040 5343 693 ja Juha Virkki puh. 0400 841 293. Infokirjeet 

ja ilmoituslomakkeet löytyvät netistä osoitteissa www.pornainen.fi ja www.pornaistenyrittajat.fi  

 

Nopeasti toimien ilmoitukset ehtivät vielä palveluhakemiston sivuille!!!! 

 



  

 
 
 

TAITA JA NIDO TAI TEIPPAA 

Hyvä pornaislainen – ole mukana vaikuttamassa opiston toimintaan! Kehitämme opetustarjon-
taamme ja keräämme toiveita suunnittelutyön pohjaksi.  Palauta lomake 20.3.2009 mennessä 
Pornaisten kunnantalolle, kirjastoon, asiamiespostiin tai postitse opistotalolle. Voit esittää toiveita 
myös Mäntsälän kansalaisopiston kotisivuilla www.mantsalanopisto.fi (etusivu -> palaute). Ko-
tisivuilla voit myös tutustua opiston kurssitarjontaan. Painettuja opinto-oppaita on saatavilla 
kunnantalolta ja kirjastosta. 
 
Kevätterveisin 
 
Airi Pekkala-Mäkitalo, rehtori Eija-Sisko Jokinen, Pornaisten osastonjohtaja 
 
TOIVOTUT KURSSIT  –  mahdollisimman tarkka kuvaus: 
 

 musiikki ________________________________________________________________________________ 
 

 näyttämötaiteet ________________________________________________________________________ 
 

 kuvataiteet _____________________________________________________________________________ 
 

  käden taidot ___________________________________________________________________________ 
 

 tanssi ___________________________________________________________________________________ 
 

 kielet (mikä?) ___________________________________________________________________________ 
 

 tietotekniikka ___________________________________________________________________________ 
 

 terveydenhuolto ________________________________________________________________________ 
 

 kotitalous _______________________________________________________________________________ 
 

 liikunta _________________________________________________________________________________ 
 

 yhteiskunnalliset aineet __________________________________________________________________ 
 

 muut, esim. Avoin yliopisto (Mäntsälässä) _________________________________________________ 
 
Kurssin ajankohta  päivä   ilta   viikonloppu 
 
Kohderyhmä:_______________________________________________________________________________ 
 
Opettajaehdokas ja yhteystiedot (mikäli tiedossa) : 
 

 
Muita toivomuksia Mäntsälän kansalaisopistolle: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Kiitos vastauksestasi!



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   MÄNTSÄLÄN KUNTA  

/ Mäntsälän kansalaisopisto 
Tunnus 5002435 
 
04300 VASTAUSLÄHETYS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luonnollisesti Pornainen 1/2009 

 
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedostusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 1900 kpl Keravan Kopiopalvelu Oy 

 
Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2009 

 

 

 


