
 

Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot: 

Osoite: 

Kirkkotie 176, PL 21 

07170 PORNAINEN 

Puhelin: 

019 529 4500 vaihde 

Faksi: 

019 664 7006 

Puhelinvaihde avoinna 

ma–to 8–16, pe 8–12.15 

 

 

www-osoite: 

www.pornainen.fi 

Sähköposti henkilöille: 

etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Kunnantoimisto avoinna: 

ma-ke 8.00 – 16.00 

to 8.00 – 18.00 

pe 8.00 – 12.15 

 

http://www.pornainen.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@pornainen.fi
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Hyvät asukkaat 

 

Kunnantoimisto on suljettuna  

joulun ja uuden vuoden aikaan  

23.–31.12.2013 ja  

avoinna taas 2.1.2014 alkaen. 

Myös kirjasto on suljettu  

23–29.12.2013. 

 

Toivotamme teille kaikille  

Rauhallista Joulua ja  

Hyvää Uutta Vuotta 2014! 
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TALOUSARVIO 2014 TP TA TA 

2012 2013 2014

Asukasluku 5 137 5 214 5 292

Muutos-% 0,2 1,5 1,5

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 20,00

Kiinteistövero

- yleinen 1,00 1,00 1,00

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

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

- yleishyödylliset yhteisöt - -  -

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

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00

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

Muutos-% -7,1 1) 0,0

Toimintamenot, milj. euroa 24,8 28,3 29,0

Muutos-% 5,4 1) 2,7

Verotulot, milj. euroa 16,5 17,5 18,1

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

Euroa / asukas 3 205 3 356 3 420

Valtionosuudet, milj. euroa 6,1 6,0 5,6

Muutos-% -8,0 -3,7 -6,7

Euroa / asukas 1 187 1 151 1 058

Vuosikate, milj. euroa 0,7 0,9 0,5

Prosenttia poistoista 51 73 25

Euroa / asukas 136 191 70

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,6 4,3 5,9

Lainakanta, milj. euroa 8,3 11,4 15,3

Euroa / asukas 1 612 2 194 2 883

 

 

 

Pornaisten kunnan vuoden 2014 talousarvio 

jouduttiin laatimaan erittäin vaikeissa talo-

usolosuhteissa. Talousarvion ja taloussuun-

nitelman laatimista vaikeutti mm. valtion-

osuuksien väheneminen edelleen n. 400.000 

e ja laman jatkuminen sekä kuntakentän 

yleinen uudistusmyllerrys. Talousarvion 

laadinnassa jouduttiin edelleen karsimaan 

suunniteltuja investointeja, jotka olisivat 

ajoittuneet suunnitelmakaudelle jo käynnis-

tyneen eteläpään kouluinvestoinnin takia. 

Käyttötalous joudutaan suunnitelmakaudel-

la pitämään erittäin kireällä mm. lainojen 

maksun johdosta (2,2 milj.€/v), josta syystä 

menojen lisäyksiin ole juurikaan varaa. 
 

Toimintamenot kasvavat 2,7 %. Toiminta-

tulot eivät juurikaan kasva verrattuna kulu-

van vuoden talousarvioon.  Toimintameno-

jen kasvua selittävät pääosin yleinen hinta-

tason nousu, perusturvatoimeen ja koulu-

toimeen kohdistuvat kasvupaineet sekä 

palkankorotukset.  Kunnallisveroprosentti 

nostettiin 20,00 %:iin. Verotulojen odote-

taan kasvavan n. 3,4 %. Valtionosuudet 

vähenevät  6,7 %. 
 

Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy 

mm. väestön määrän kasvuna viimeisten 

kymmenen vuoden aikana, jolloin väestö on 

lisääntynyt noin tuhannella henkilöllä. Vii-

meisen vuoden aikana asukasluvun kasvu 

on lähes pysähtynyt ja on vain neljä henkilöä.  

Vaikka asukasluvun kasvu on hidastunut, asettavat 

suunnitellut investoinnit, valtionosuuksien vähene-

minen ja lainojen takaisinmaksut kunnan talouden 

erittäin suurien haasteiden eteen.   
 

Vuoden 2014 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 5,2 

miljoonaa euroa, mm: 

 eteläpään koulu 

 vesi-ja viemärirakentaminen  

 kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen  
 

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu karsi-

maan ja siirtämään eteenpäin taloustilanteen 

vuoksi. Investoinnit joudutaan toteuttamaan laina-

rahoituksella.  Vuoden 2015 nettoinvestoinnit ovat 

3,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 nettoinves-

tointien määrä on 2,4 miljoonaa euroa.  
 

Kunnan lainakanta vuoden 2014 lopussa on n. 

15,3 milj. euroa (2.900 e/asukas).   
 

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion kokouk-

sessaan 9.12.2013. 
 

Lisätiedot: 

Timo Kaikkonen, talousjohtaja 

040-7191 885 

s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 

 

Talousarvio 2014 – taloussuunnitelma 2014-2016 

1) Ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen sisäisten erien käyttöönotosta johtuen 

mailto:timo.kaikkonen@pornainen.fi


Luonnollisesti Pornainen 
 

 

 

 

 

4/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjastossa luettavissa 

oleva ePress-sähköisen 

sanomalehtipalvelun 

lehtivalikoima laajenee 

vuonna 2014 
 

Mikä ePress? 
 

ePress on sähköinen sanomaleh-

tipalvelu, joka tarjoaa käyttäjäl-

leen kotimaiset paikallis- ja 

maakuntalehdet luettavaksi heti 

niiden ilmestyttyä painosta. 

Lehdet ovat digitaalisina nä-

köisversioina, täysin samassa 

muodossa kuin painosta ilmes-

tyvät painetut lehdet. Lukemi-

nen tapahtuu helposti ja vaivat-

tomasti yhdeltä verkkosivulta. 

 

Kirjastolla on yksi lisenssi  

ePress-tietokantaan. Suositte-

lemme ePressin käyttöä lehtilu-

kusaliin sijoitetulla tietokoneel-

la, siinä on isompi näyttö, joten 

lukeminen on miellyttävämpää 

kuin pieneltä näytöltä. ePress-

tietokantaa ei voi etäkäyttää 

omalta tietokoneelta. 

 

 

Pornaisten kunnankirjasto 

Osoite: 

Kirkkotie 174, 

07170 Pornainen

  

S-posti: 

porkir@pornainen.fi

  

Puhelin: 
 

Kirjaston palvelupisteen 

puhelinnumero: 

040 174 5060 

 

Kirjastotoimenjohtaja  

Marianne Lindblad: 

040 356 8573 
 

Kirjaston aukioloajat 

(1.9.–31.5.) 
 

ma, ti ja to: 

12.00–20.00 
 

ke, pe ja arkipyhien 

aatot: 

9.00–15.00 

 

Jouluaikaan: 
 

Kirjasto on suljettu 

23.12.–29.12.2013 
 

31.12.2013 kirjasto on 

avoinna 9.00–15.00 

 

 
 

Uudet lehdet ePressissä vuoden 
2014 alusta: 

 Aamulehti (121135) 
 Kainuun Sanomat(17688) 
 Lapin Kansa (30113) 
 Pohjolan Sanomat (21746) 
 Satakunnan Kansa (55302) 
 Salon Seudun Sanomat 
 Auranmaan Viikkolehti 
 Kunnallislehti 
 Laitilan Sanomat 
 Loimaan lehti 
 Paikallislehti Somero 
 Uudenkaupungin Sanomat 
 Ykkössanomat 
 Haukivuoren Seutu 
 Hirvensalmelainen 
 Karkkilan Tienoo 
 Lopen Lehti 
 Luoteis-Uusimaa 
 Kallio-Lehti 
 Munkin Seutu 
 Rööperin Lehti  
 Koti-Kajaani 

mailto:porkir@pornainen.fi
mailto:porkir@pornainen.fi
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Kiertävä digitointipiste Pornaisten kirjastoon vuoden 2014 alusta 
 
Pornaisten kunnankirjasto tarjoaa laitteita ja 

ohjelmia erilaisten aineistojen digitointiin. 

Käytännössä digitoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi 

vhs-nauhalle tallennetun videomateriaalin 

muuntamista dvd-levyltä katsottavaan ja 

käsiteltävään muotoon. 
 

Paperisia valokuvia, dioja, negatiiveja ja mitä 

tahansa paperimuotoisia dokumentteja on 

mahdollisuus digitoida skannereilla.  
 

Palvelu on maksuton, mutta asiakkaalla on oltava 

digitoitavan materiaalin lisäksi mukanaan omat 

tyhjät cd- tai dvd-levyt. Kirjaston henkilökunta 

auttaa pääsemään digitoinnissa alkuun. Aika digi-

tointia varten tulee varata etukäteen. 
 

Digitointia ei voi nopeuttaa, joten se vie aikaa 

yhtä paljon kuin digitoitavan aineiston kesto. 

Kahden tunnin videon digitoimiseen kuluu siis 

kaksi tuntia. 
 

Muistathan, että digitoitaessa kuvan- tai äänen-

laatu eivät parane. Häiriöt kuvassa tai äänessä 

siirtyvät mukana myös digitaaliseen muotoon. 

Suosittelemme säilyttämään alkuperäiset tallen-

teet. 
 

Kiertävä digitointipiste tullaan sijoittamaan me-

dialuokkaan ja tulemme tiedottamaan tarkemmin 

asiasta, kun aloitamme palvelun. 
 

Laitteisto on hankittu yhdessä Porsse-kirjastojen 

kanssa ja niihin on saatu hankerahoitusta. 
 

Lisätietoja saa kirjaston henkilökunnalta.  

 

Pornaisten kunnankir-

jasto tilaa vuodelle 2014 

kulttuurilehdet: 

  Parnasso 

  Portti 

  Science fiction 

  Ruumiin kulttuuri 

  Skeptikko 

Lehdet on tilattu Opetus- ja 

kulttuuriministeriön myön-

tämällä kirjastojen kulttuuri-

lehtien tuella. Määrärahaa 

myönnettiin ainoastaan alle 

9000 asukkaan kuntien kir-

jastoille ja kunkin kriteerit 

täyttävän kunnan käytettä-

vissä oleva rahamäärä on 

157,50 euroa. 

Pornaisten kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad on kutsuttu Kirjastonhoitajien säätiön  

hallitukseen vuoden 2014 alusta 2 vuoden kaudeksi ja hänet valittiin Kumula ry:n hallituksen 

varajäseneksi 2014–2015. 
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Kuukaudet ovat vierineet… 
 
Joulukuun tullessa on tullut päätökseen myös oma 

työrupeamani täällä Pornaisten kirjastossa. Kuin-

ka nopeasti onkaan aika vierähtänyt… kuten aina 

silloin, kun viihtyy ja on mukavaa. Ja miksipä ei 

täällä viihtyisi, ystävällisiä ihmisiä, mukavia asi-

akkaita, komeat peltomaisemat ja kaikin puolin 

kodikkaan lämmin tunnelma. 

 

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaita sekä tahoja, 

joiden kanssa olen kuluneen vuoden 

aikana saanut yhteistyötä tehdä. Eri-

tyinen kiitos kuuluu kaikille niille 

lapsille ja nuorille, joille olen kirjasto-

tunteja pitänyt ja lukuvinkkejä jaka-

nut. Oman kiitoksensa saavat myös 

opettajat ja päiväkotien väki, kiitos 

antoisasta ja sujuvasta yhteistyöstä. Ja 

lopuksi se tärkein, eli kiitos kirjastolle 

ja kirjaston väelle muistorikkaasta, 

kokemuksentäyteisestä ja mieleen-

painuvasta vuodesta kanssanne. 

 

Kiitokset on hyvä lopettaa pätkään 

Tove Janssonin Muumilaakson mar-

raskuu –kirjasta, kirja josta olen tänä-

kin syksynä useampaan kertaan kirja-

vinkkaustunneilla otteita lukenut:  

”On niitä jotka jäävät ja toisia jotka lähtevät, niin 

on ollut aina. Kukin saa valita itse, mutta on valit-

tava ajoissa, eikä koskaan saa antaa periksi.” 

 

Kirjavinkkari Marjo Hämäläinen kiittää ja kumar-

taa, toivottaa hauskoja lukuhetkiä kirjojen parissa 

kaikille kohtaamilleen ihmisille ja suuntaa luku-

kaverinsa Titulintti Titulein kanssa takaisin kohti 

kotiseutuaan. 

 

 

 

 

Ostotukikirjat 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yleisille kirjastoille vuosittain 

vähälevikkisen kirjallisuuden hankintaan tarkoitetun ostotukimäärära-

han, jonka puitteissa kirjastot voivat hankkia kokoelmiinsa kauno- ja 

tietokirjallisuutta, myös selkokirjoja. Tänä vuonna jaoimme osan kir-

joista kouluille koulukirjastojen käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Titulintti Titulei ja Marjo Hämäläinen 

 

Energiatehokkuuden parantaminen –hanke 
 

Kirjastosta on kirjastokortilla lainattavissa kaksi sähkönkulutusmittaria, joilla jokainen voi mitata sähkö-

laitteidensa kulutuksen. Kulutusta voi vertailla esim. Motivan verkkosivuilta, www.motiva.fi  ja Työteho-

seuran verkkosivuilta http://www.tts.fi/kodinenergiaopas/   

http://www.motiva.fi/
http://www.tts.fi/kodinenergiaopas/
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Pornaisten vanhan kansakirjaston kirjat verkkoon 

Sanapaltti -tietokanta avautuu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pornaisten vanhan kansankirjaston, Porneesin 

lainakirjaston kokoelmasta on digitoitu 1800 - 

1900-luvun vaihteen maaseutukirjaston tarjontaa 

esittelevä valikoima, joka on nyt luettavissa ja 

selailtavissa kirjaston ylläpitämässä Sanapaltti -

tietokannassa osoitteessa www.sanapaltti.fi.   

 

Kirveskosken kylällä järjestettiin joulukuussa 

1870 arpajaiset lainakirjaston perustamista varten. 

Kaksien arpajaisten tuloilla perustettiin kirkonky-

lälle pitäjän ensimmäinen kansankirjasto alkuvuo-

desta 1871.  Kirjoja oli saatu hankituksi parisataa 

kappaletta ja merkittävän lisäavun kokoelman-

hankinnassa antoi pitäjältä lähtöisin ollut sepän 

poika, kauppaneuvos Johannes Askolin, lahjoit-

tamalla kirjastolle 113 kirjaa. 

 

Kirjasto palveli kyläläisiä edellissyksynä toimin-

tansa aloittaneella kansakoululla sunnuntaisin ja 

kirjastonhoitajana toimi kansakoulunopettaja. 

Kirjoja sai lainata viiden pennin kuukausimaksua 

vastaan. 

 

Kirjaston toiminta rahoitettiin pääsääntöisesti 

arpajais- ja iltamatoiminnan tuotoilla.  

Lainakirjaston kokoelmaa kartutettiin aktiivisesti, 

ja 1800 - 1900-lukujen vaihteessa Porneesin lai-

nakirjasto oli kokoelmiltaan Uudenmaan maalais-

kuntien kymmenen suurimman kirjaston joukossa.  

 

 

 

Kirveskosken lisäksi kansakirjastot perustettiin 

myöhemmin myös Halkiaan ja Laukkoskelle. 

 

Tarkkaa tietoa lainakirjaston toiminnan päättymi-

sestä ei ole, mutta säilyneiden lainauskirjojen 

perusteella kirjaston toiminta kansankirjastona 

lienee hiljalleen hiipunut 1910 - 1920-lukujen 

taitteessa ja kokoelma sulautui koulu- ja opettaja-

kirjastoon. Pornaisten kunnan kantakirjasto perus-

tettiin vuonna 1944. 

 

Porneesin lainakirjaston kokoelma päätyi Pornais-

ten kunnankirjastoon 1990-luvulla Kirveskosken 

koulun kiinteistönhoitajan Hannu Kolehmaisen 

toimesta, joka pelasti kirjat koulun varastosta, 

jossa ne olivat remontin yhteydessä saaneet koste-

usvaurioita. Porneesin lainakirjaston kokoelma 

käsittää nykyisellään lähes kuusisataa 1800-

luvulla painettua nimekettä, jotka on luetteloitu 

Porsse- aineistotietokantaan.  

 

Kokoelmavalikoiman digitointiin on saatu Uu-

denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen hankerahoitus ja digitointi on tehty Kan-

salliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuk-

sessa Mikkelissä. 

 

Sanapaltin Galleria-osiossa on nähtävillä vanhoja 

Pornaisten historiaan liittyviä valokuvia. Kuvia 

tullaan lisäämään galleriaan jatkossa omana hank-

keenaan ensi vuoden aikana.

http://www.sanapaltti.fi/
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Iloista Ikääntyvien liikuntaa Pornaisissa! 
 

Pornaisten vapaa-aikatoimi pyrkii tarjoamaan monipuolisesti ohjattua liikuntaa kaiken ikäisille kuntalaisille. 

Ikäihmisten liikunta Pornaisissa on yksi osa-alue, jolla on Pornaisissa pitkät perinteet. Alla lyhyt esittely 

erityisesti ikä-ihmisille suunnatuista liikuntaryhmistä.  

 

Senioritanssi virkistää mieltä 
 

Senioritanssi on ikäihmisten tanssillinen liikunta-

muoto. Senioritanssilla on todettu laajoja hyötyjä 

erityisesti ikääntyneille. Hyötyjä ovat esimerkiksi 

tasapainon ja muistin kehittyminen sekä sydämen 

terveyden kohentuminen ja kunnon kohentumi-

nen. Senioritanssista voivat nauttia liikkumisky-

vyltään hyvin erilaiset ihmiset. Liikkumisessa 

korostuvat sosiaalinen kanssakäyminen, tanssien 

soveltaminen yksilön taitotaso huomioiden sekä 

mukaansatempaava musiikki (www.senioritanssi.fi). 
 

Pornaisten senioritanssiryhmä on pyörinyt vuo-

desta 2007.  Ryhmää ohjaa fysioterapeutti Maarit 

Linna. Linna on toiminut ohjaajana ryhmän alku-

taipaleelta alkaen. Linnan mukaan senioritanssei-

hin liittyy vahvasti sosiaalinen puoli ja harrastuk-

sen aloituskynnys on erittäin matala. Taitotaso, 

ikä tai sukupuoli eivät ole esteitä harrastamiselle. 

Tanssit ovat rentoja seuratansseja, joissa mies- ja 

naisrooleilla on vähäinen painoarvo. Ryhmään voi 

tulla yksin, paria ei tarvita!  
 

”Tässä ryhmässä ei tarvitse osata tanssia, riittää 

kun tunnistaa oikean ja vasemman, eikä sekään 

välttämätöntä ole”, nauraa ohjaaja Maarit Linna.  

Kymmenen vuotta vesijumpparetkiä 

Porvoon uimahalliin 
 

Vesiliikunnan on todettu olevan erityisen hyvää 

liikuntaa ikääntyneille. Monet liikkeet, jotka kui-

valla maalla tuntuvat raskailta ja vaikeilta, onnis-

tuvat vedessä helposti. Vesi antaa liikkeisiin vas-

tusta, mutta samalla se myös huoltaa ja hellii nive-

liä. Vedessä liikkuminen lisää lihasvoimaa, kohot-

taa kuntoa melkein huomaamatta.  
 

Tulevana keväänä on kulunut tarkalleen kymme-

nen vuotta siitä, kun Pornaisissa järjestettiin en-

simmäinen vesijumpparetki Porvoon uimahalliin. 

Vesijumpparetkiä on järjestetty kymmenen vuo-

den ajan ja toiminta on ollut erittäin suosittua. 

Vesijumpan lisäksi jokaisella retkikerralla on va-

rattu aikaa omatoimiseen uintiin sekä kahvihet-

keen. 
 

Retkiä tehdään jokaisen viikon parittomana tiis-

taina eli joka toinen viikko. Omavastuu on 10 €/ 

osallistuja. Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä 

klo 12.30 ja poimii halukkaat mukaan jokaiselta 

pysäkiltä. Kevään 2014 vesijumppapäivät Por-

voon uimahalliin näet keskiaukeaman kalenterista. 

Kaikki mukaan omalta pysäkiltä!  
 

Tammikuun 23. päivä 

järjestetään ikä-ihmisten 

kahvittelut vapaa-

aikatoimessa. Tilaisuu-

dessa on mahdollisuus 

tavata vapaa-aikatoimen 

väkeä ja kertoa toiveita 

liikuntapalveluihin liit-

tyen.  
 

Iloista, liikunnallista ja 

vetreää joulunaikaa toi-

vottaen,  

Minna Pudas. 

 

Vapaa-aikatoimi 
 

Senioritansseja Maarit Linnan johdolla 
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Vapaa-aikatoimen henkilöstöesittelyjä 
 

 
 

 
 

Hei! 

 

Aloitin Pornaisten vapaa-aikasihteerinä 

1.12.2013. Pääasiallisiin vastuualueisiini tulevat 

näin ollen kuulumaan vapaa-aikatoimen hallinto, 

talous ja liikuntapaikat. 

 

Lähes kahden vuoden ajan olen toiminut vapaa-

aikatoimessa määräaikaisena liikunnanohjaajana. 

Liikunnanohjaajana olen saanut tehdä tärkeää, 

palkitsevaa ja ajoittain kuluttavaa ohjaus- ja kent-

tätyötä. Kahden vuoden perusteella voin todeta, 

että pornaislaiset ovat erittäin helposti lähestyttä-

viä ja aloitteellisia. Vaikka oma ”kenttätyöni” 

vähenee oleellisesti uuden tehtävän myötä, toi-

von, että pornaislaiset ovat edelleen samalla in-

nolla yhteydessä sekä minuun että vapaa-

aikatoimen valloittaviin työntekijöihin! 

 

Kaikkia toiveita ei voida aina toteuttaa, mutta 

rakentavat kehitysideat otetaan aina vastaan. 

Toimintaa pyritään edelleen toteuttamaan ja ke-

hittämään yhteistyöllä paikallisten toimijoiden 

kanssa. 

 

Minna Pudas 

0400 937 704 

minna.pudas(at)pornainen.fi 

 

 

 
 

Tervehdys! 
 

Olen kuntanne upouusi etsivä nuorisotyöntekijä. 

Nimeni on Kaj Möller. Nuoret ovatkin ehkä jo 

tavanneet minut nuorisotalolla. Tarkoitukseni 

olisi auttaa nuoria, alle 29 -vuotiaita, laaja-

alaisesti. Oli kyse työkkärin kommervenkeistä, 

oppisopimuspaikan löytämisestä tahi yksinäisyy-

destä, voi minuun ottaa yhteyttä. Pyrin löytämään 

jokaiselle yksilöllisiä ratkaisuja. Haasteena Por-

naisten etsivässä työssä ovat kunnan pitkät väli-

matkat ja olemattomat julkiset yhteydet muuhun 

maailmaan (nuorten mielestä). Esimerkiksi tähän 

ongelmaan voidaan kehitellä yhdessä nuoren 

kanssa ratkaisu. 
 

Minut tavoittaa parhaiten vapaa-aikatoimesta 

(entinen Pankin talo kirjastoa vastapäätä) tai pu-

helimitse. Minuun voi olla yhteydessä vanhem-

mat, kaverit tai nuori itse. On hienoa olla mukana 

rakentamassa hyvinvointia Pornaisten nuorille! 
 

Kaj Möller 

040 174 5078 

kaj.moller(at)pornainen.fi 

 

 

Vapaa-aikatoimisto Pankki talon yläkerrassa 
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Ikäihmisten liikenneiltapäivä kunnantoimistolla 

 

Ikäihmisten liikenneiltapäivää vietettiin tiistaina 8.10.2013 kunnantoimistolla – tilaisuus houkutteli kuu-

lijoita paikalle reilut 20 henkeä. Iltapäivä oli anniltaan mielenkiintoinen ja keskustelu virisi aiheista esi-

tysten jälkeen. 
 

Liikenneturvasta suunnittelija Aulikki 

Schrey kertoi ”ikänsä ratissa” –hankkeesta: 

”Ajovuosien tuoma kokemus ja harkintakyky ovat 

ikäautoilijan vahvuuksia. Vanheneminen kuiten-

kin myös hidastaa toimintaa ja heikentää huo-

miokykyä. Vanhetessa fyysinen voima vähenee ja 

näkö ja kuulo heikkenevät. Oikealla auton valin-

nalla voidaan helpottaa ajotehtävää ja parantaa 

turvallisuutta”. Ajoergonomia ja käyttömukavuus 

ovat erityisen tärkeitä iäkkäille kuljettajille. Ikä-

vuosien karttuessa kuljettajat arvostavat entistä 

enemmän hyvää ajoergonomiaa. Sisään ja ulos 

käynnin tulisi olla helppoa, mittariston selkeä, 

näkyvyyden hyvä, hallintalaitteiden helppokäyt-

töisiä ja istuma-asennon mukava pitkilläkin mat-

koilla. Auton käyttömukavuus vaikuttaa myös 

liikenneturvallisuuteen, Lopuksi käytiin läpi au-

toon lisättäviä apuvälineitä; esim. kääntyvä istuin, 

kääntölevy, apukahva, turvavyön jatke, selkätu-

ki/istuintyyny, erikoisistuin ja rattinuppi. 

 

Pornaisten kunnan lähipoliisi Susanna Ek-

qvist Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta 

valotti tilastojen avulla eri-ikäisten tienkäyttäjien 

riskejä. Ikäihmiset johtavat tilastoja jalankulkijoi-

na ja polkupyöräilijöinä, mutta nuoret, vasta ajo-

kortin saaneet, ovat suurimpia riskikuljettajia niin 

autoilla kuin mopoillakin. Verrattaessa keski-

ikäisen (35–55) ja iäkkään (75+) onnettomuusti-

lastoja suurin ero löytyy risteysonnettomuuksien 

ja jalankulkuonnettomuuksien (myös risteysalu-

eet) osalta, joissa iäkkäille on sattunut yli kuusin-

Liikenneturvallisuustapahtuma 
 

Liikenneturvallisuustapahtumaan osallistujia 
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kertainen määrä onnettomuuksia keski-ikäisiin 

verrattuna. Vaaran paikat on syytä tunnistaa - ja 

ohittaa erityistä varovaisuutta noudattaen! 
 

Lisäksi pienen testin avulla havainnollistettiin 

jalankulkijan ja auton nopeuksien eroja: Susanna 

otti sekuntikellolla aikaa, kun Reijo ylitti kuvit-

teellisen suojatiematkan ajoradan yli.  

Yhdessä todettiin, että aikaa normaaliin tien yli-

tykseen kuluu yllättävän paljon – lähestyvä auto 

on moninkertaisesti sukkelampi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mustijoen perusturvasta kotihoidon fy-

sioterapeutti Virve Kerttula korosti omassa 

esityksessään säännöllisen liikkumisen merkitystä. 

Hän kertoi miten ikääntyminen vaikuttaa koordi-

naatio- ja reaktiokykyyn ja mitä se tarkoittaa 

ikäihmisille käytännön elämässä niin ratin takana 

kuin jalankulkijanakin. 

 

Kaikille turvallista liikennöintiä talven moninai-

siin keleihin – toivottaa Pornaisten kunnan  

liikenneturvallisuustyöryhmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli sinulla on liikenneturvallisuuteen 

liittyviä kysymyksiä tai ajatuksia – kaik-

kien ikäryhmien ja kulkumuotojen osalta, 

ota yhteyttä kuntamme liikenneturvalli-

suusryhmän 
 

- puheenjohtaja Jukka Pietilään joko  

puhelimella/ 0400 415 081 

tai sähköpostilla/ 

jukka.pietila@pornainen.fi  tai 

 

- sihteeri Ulla-Maija Upolaan  

puhelimella/ 040 757 4884  

tai sähköpostilla  

ulla-maija.upola@pornainen.fi 

   

”jalankulkijatesti” 

Tilaisuuteen osallistujille jaettiin Liikenneturvan  
heijastin sekä kunnan led-valo-avaimenperä 

 
 
Liikenneturvallisuustyöryhmän  
pj. Jukka Pietilä kysyi osallistujan mielipidettä 
tapahtumasta: 
 

Jo yli 80 vuotta elämää nähnyt ja liikenteen 
kehitystä seurannut Enni Pornaisten kirkon-
kylältä piti tilaisuutta ihan mukavana – ja 
eläkeläisellä on onneksi aikaa harrastaa ja 
osallistua. Mieleenpainuvinta oli auton valin-
taan liittyvät asiat, vaikka ne eivät hänen 
kohdallaan olekaan ajankohtaista, sillä autol-
la liikkuessaan hän on matkustajana. Oman 
liikuttamisen tärkeys ja kunnon ylläpitäminen 
on aihe, josta Ennin mielestä kannattaa aina 
puhua – tämä on se asia, josta hän on pitänyt 
huolta – ja voi näin siitä nauttia päivittäisissä 
toimissa sujuvana arkena.  
 

Jatkossakin Enni haluaa ylläpitää kuntoaan ja 
näkyä liikenteessä eli Ennin voi nähdä liikku-
massa – ja pimeän aikaan heijastimet ja valot 
kulkevat hänellä aina mukana. 
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Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hanke 

Pornaisissa 
 

Pornainen on mukana 

KUUMA-kunnissa meneil-

lään olevassa kuntien yhteis-

hankkeessa, jonka tavoitteena 

on mm. saavuttaa taloudelli-

sia säästöjä kuntien omista-

missa kiinteistöissä. 
 

Pornaisissa pilottikiinteistöksi 

on valittu yhtenäiskoulun 

yläkoulun kiinteistö. Hank-

keen ekotukihenkilöt kiinteis-

töllä ovat kotitalousopettaja 

Marjaana Hänninen ja kiin-

teistönhoitaja Ari Tjurin. 
 

Vuoden 2014 alusta lähtien pilottikiinteistöillä 

ryhdytään seuraamaan mm. energian kulutusta ja 

kulutuskustannuksia sekä syntyvien jätteiden mää-

riä ja jätehuoltokustannuksia. Energiankulutuksen 

ja – kulutuskustannusten osalta tavoitellaan 5 %:n 

säästöjä ja sähkön ja veden kulutuksen osalta 3 

%:n säästöä vuoteen 2016 mennessä. Hankkeen 

tärkeimpänä tavoitteena on saada rakennusten 

energia- ja materiaalitehokkuuden parantamises-

ta pysyvä käytäntö.  
 

Hankkeen käytännön toteuttajana toimii Keski-

Uudenmaan Ympäristökeskus hankekumppanei-

naan kaikki KUUMA-kunnat, Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut HSY, Suomen Ympäristökes-

kus SYKE sekä osuuskunta ECO-ONE. Hankkeen 

rahoittajina ovat KUUMA-kunnat ja Uudenmaan 

liitto. 
 

Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta,  

säästötavoitteista ja –keinoista löytyy  

myös Pornaisten kunnan nettisivujen  

ajankohtaista palstalta osoitteessa 

www.pornainen.fi  
 

Joulua odotellessa, 

yhteyshenkilö Petri Heikkilä,  

petri.heikkilä@pornainen.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen osasto 
 

 

Suojatiepäivystys  
 

Keskustan alueella, yhtenäiskoulun läheisyydessä, 

järjestettiin 26.11.2013 klo 7.30–9.00 suoja-

tiepäivystys edellisvuoden tapaan. Päivystäjinä 

toimivat kunnan kiinteistöhuoltoyksikkö ja koulun 

rehtori sekä muutama opettaja. Yhtenäiskoulun 

vanhempainyhdistys Kirkkiksen lahjoittamia hei-

jastimia jaettiin samassa yhteydessä. 
 

Suojatiepäivystys järjestetään toisenkin kerran 

vielä tämän vuoden puolella. 

 

 

Kiitokset Silta-Heikan tiehoitokunnalle mainiosta 
kyltti-ideasta!  

Olemme aloittaneet säästötalkoot mm. vähentä-

mällä jouluvalojen määrää keskustaajamassa! 

http://www.pornainen.fi/
mailto:petri.heikkilä@pornainen.fi
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Kevyenliikenteen väylä PoNu:n kohdalle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta tutustui yläpohjaelementtien valmistukseen 
 

Tekninen lautakunnan jäsenet 

tutustuivat 13.11.2013 Metsä 

Woodin tehtaalla Heinolassa 

Mika Waltari koulun yläpoh-

jaelementtien valmistukseen.  

Tehdaskäynnillä esiteltiin  

 

elementtien valmistuksen eri 

työvaiheita, rakenteiden mitoi-

tusta, miten rakenteen tuuletus 

on suunniteltu sekä asennuk-

seen liittyviä yksityiskohtia.  

Osa elementeistä oli jo  

valmiina ja hyvin suojattuna 

odottamassa kuljetusta koulu-

rakennuksen työmaalle. Pa-

luumatkalla pysähdyttiin tutus-

tumassa Nummisten koulun 

pellettikattilalaitokseen ja sen 

toimintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattoelementti tekeillä  

Maaperustus Saarinen Oy ura-

koi syyskuussa puuttuvan 100 

metrin osuuden kevyen liiken-

teen väylää Koskitien ja Kuu-

siston välisellä osuudella.  

Kunta rakennutti väylän ja 

ELY hoitaa kunnossapidon, 

kuten muidenkin Kirkkotien 

varrella olevien kevyenliiken-

teen väylien osalta. 

 

Kattoelementti tekeillä  

Mika Waltarin koulun työmaa Jokimäessä  

Nummisten koulun pellettikattilalaitoksella  

Metsä Woodin tehtaalla  
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Kauhean kivaa Laukkoskella 
 

Laukkosken koululla järjestettiin 23.11. perinteiset 

Kummituskemut. Hurjaa ja rauhallisempaa menoa 

oli jokaiseen makuun aina kummituskäytävästä äklö-

laatikoihin ja oikeaan ennustajaan asti. Onnistunut 

tapahtuma syntyi jälleen aktiivisten vanhempien ja 

innokkaiden lasten yhteistyöllä. Räppäkylän äipät ja 

iskät –vanhempainyhdistys kiittää kaikkia mukana 

olleita sekä kemuja tukeneita yrityksiä. 

 

Räppäkylän äipät ja iskät on Laukkosken ja Jokimäen 

koulujen vanhempainyhdistys. Käytämme kaiken 

toiminnasta tulevan tuoton lasten hyväksi.  

Osa Kummituskemuista saaduista varoista menee 5. 

luokan leirikoulurahastoon ja osalla kustannetaan esi-

merkiksi uimahallimatkoja, tarvikkeita välitunneille ja 

vuosittaiset ksylitolipastillit kouluille.  

 

Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja kuvallista päivi-

tystä odotetun koulumme rakentamisvaiheista löytyy 

Facebook-sivuiltamme (Räppäkylän äipät ja iskät ry) 

sekä netistä osoitteesta: 

www.laukkoskenvanhempainyhdistys.fi.  

Tervetuloa mukaan toimintaan tai kannatusjäseneksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvat on ottanut Janne Halmkrona. Ennustaja kulkee siviilissä nimellä Anni Kinnunen. 

 

Laukkosken ja Jokimäen koulujen vanhempainyhdistys 
 

http://www.laukkoskenvanhempainyhdistys.fi/
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Kansalaisopiston kevään uusille kursseille ilmoittau-

tuminen alkaa ma 16.12.2013 klo 9.00. osoitteessa 

www.mantsalanopisto.fi. Ilmoittautua voi myös 

puhelimitse 040 314 5371 tai käymällä opiston toi-

mistolla (Vanha Porvoontie 19). Myös useille jo 

syksyllä alkaneille kursseille voi ilmoittautua kevät-

kaudeksi, mikäli tilaa on. Tiedustele vapaita paikko-

ja toimistosta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi 

maksaa kurssimaksun verkkopankissa. Lisätietoja 

maksamisesta saat kotisivuiltamme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäntsälän kansalaisopiston kurssien maksuvälinee-

nä käyvät Smartumin Kulttuuriseteli, Tyky kun-

toseteli ja Nets Virikeseteli. Liikunta- ja tanssikurs-

sien maksuvälineenä käy lisäksi Smartumin Liikun-

taseteli. Katso tarkemmat ohjeet seteleillä maksami-

sesta kotisivuiltamme. 
 

Pornaisissa seteleitä vastaanotetaan tiistaina 

21.1.2014 klo 17.45–19.00 Pornaisten kirjastossa 

(Kirkkotie 174, Pornainen).  
 

Kiitämme opiskelijoitamme ja tukijoitamme kulu-

neesta vuodesta 2013 ja toivotamme tutut sekä uudet 

opiskelijat tervetulleiksi kursseillemme vuonna 

2014! 
 

Keväällä alkavia uusia kursseja: 
 

 

 

 

 

 

 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 
 

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 

110463 HOPEAKETJU  
la ja su 10.00–17.00, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Ateljee  
1.3.–2.3.2014  
Dipl.gemmologi Marita Lempinen ● 16 t ● 42 €   
Punotaan perinteisin käsityömenetelmin ketjuja hopealangasta. 
Muinais-, Kuningas-, Cordell-, ym. Ketjuista valmistetaan kaulakää-
tyjä, ranne- ja nilkkakoruja, kellonperiä sekä korvakoruja. Omia 
työvälineitä ei tarvita. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta. 
Ketjuja voi tehdä myös alumiini-, messinki- tai kuparilangasta.  
 

110468 KUDONTAA JA PUNONTAA KOULULAISILLE  
ma-to 10.00–14.30, Käsityökeskus Aivina   
2.6.–5.6.2014  
KM Eija-Sisko Jokinen ● 20 t ● 50 €   
Kurssi on suunnattu 8-12-vuotialle koululaisille. Kudotaan mm. 
mattoja, poppanaa ja punotaan erilaisia nauhoja. Kurssipäivien 
aikana ehtii kutomaan 2-4 pientä työtä. Kurssimaksu sisältää 12 € 
materiaalimaksun. Muista ottaa eväät mukaan.  
 

110469 LUOVA LAUANTAI  
pe 18.00–18.45 ja la 10.00-16.00 
Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Ateljee, ovi H   
31.1.–8.2.2014  
Anu Harkki ● 9 t ● 45 €   
Teemana on kalusteiden ja sisustusesineiden tuunaus uuteen 
uskoon. Kurssilla kehitetään omaa luovuutta käsitöiden ja tuunauk-
sen keinoin. Perjantai 31.1. on infoilta, jolloin virittäydytään luovuu-
teen ja käydään läpi, mitä kaikkea voit ottaa mukaan lauantain 
työskentelyyn. Lauantai 8.2. on työskentely päivä.  
 

PUUTARHATALOUS 

710362 KUKOISTAVAN PERENNAPENKIN SUUNNITTELU  
ke 18.00–20.30, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi A   
26.2.–12.3.2014  
Hortonomi Sirpa Oksa ● 9 t ● 27 €   
Koko kesän kukkiva ja/tai näyttävä perennapenkki. Tutustumme 
perennakasveihin – kukkiviin ja lehtiperennoihin, myös miten saada 
näyttävä istutus varjoon.  
 

710363 KOTIPUUTARHAN YRTIT JA KÄYTTÖVINKIT  
ma 18.00–21.15, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi A   
31.3.–14.4.2014  
Kauppayrttineuvoja Satu Sinikka Hovi ● 11 t ● 30 €   
Kurssilla tutustutaan sellaisiin maukkaisiin kauppa- ja luonnonyrt-
teihin, joita on helppo kasvattaa omassa puutarhassa. Kurssilla opit 
yrttien kasvatuksesta ja niiden käytöstä sekä ravintona että tervey-
den edistäjinä. Opit konsteja, jotka auttavat jokapäiväiseen jaksa-
miseen. Kurssilla laitamme terveellistä ja maukasta ruokaa yrteistä 
sekä teemme niistä myös helppoa kotikosmetiikkaa. Ensimmäisellä 
kerralla on luentoa 3 oppituntia klo 18.00–20.30. Kaksi muuta 
kokoontumista 4 oppituntia klo 18.00–21.15 kotitalousluokassa. 
Ruokatarvikkeista opettaja kerää 8 euroa/kerta tarvikemaksua.  
 

HISTORIA 

130160 KESKIAJAN PUVUT –LUENTO 
 ti 18.00–19.30, Pellavasali (Pornaisten kirjasto)   
11.2.2014 , Satu Hovi ● 2 t ●  
Keskiajan puvut -kirjan kirjoittaja Satu Hovi esittelee kirjansa 
sisältöä ja näyttää esimerkkejä erilaisista käsityötekniikoista, 
kuten kultakirjonnasta ja lautanauhojen tekemisestä.  
 

 

http://www.mantsalanopisto.fi/
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Mustijoen perusturva 
 

TERVEYDENHUOLTOLAKI MAHDOLLISTAA VUODEN 2014 
ALUSTA OMAN TERVEYSASEMAN VALITSEMISEN KAIKISTA 

SUOMEN TERVEYSASEMISTA 

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) laajennettu valinnanvapaus 
tulee voimaan 1.1.2014, jonka jälkeen kansalaisilla on mahdollisuus 
vapaasti valita käyttämänsä terveysasema kotikuntansa ulkopuolel-
ta. Lakimuutoksen myötä potilas voi yhteisymmärryksessä lääkärin-
sä kanssa valita myös erikoissairaanhoidon yksikön, jonne potilaan 
jatkohoitolähete osoitetaan. Tämä edellyttää, että lääkäri tai ham-
maslääkäri on todennut lääketieteellisen tarpeen erikoissairaanhoi-
totasoisen hoidon järjestämiseen. 
Terveysaseman valinnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus 
Terveysaseman vaihtajan on tehtävä valinnastaan kirjallinen ilmoitus 
sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskes-
kukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle 
viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta, 
mutta aikaisintaan 1.1.2014 lain tullessa voimaan. Ilmoitus on henki-
lökohtainen eli jokaisesta perheenjäsenestä täytyy tehdä oma ilmoi-
tus. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen 
terveysasemaan eikä hän voi hakea yksittäisiä vapaan valinnan 
piiriin kuuluvia palveluja muualta. Hoitovastuu säilyy valitulla terve-
ysasemalla, kunnes potilas ilmoittaa uudesta vaihdosta. Uuden 
valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnas-
ta.  
Palvelut, jotka sisältyvät kiireettömän hoidon vapaan valinnan 
piiriin 
Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palvelui-
ta, eli mm. terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidonpalvelui-
ta, suunterveydenhuollonpalveluita,  ehkäisy-, äitiys- ja lasten neu-
volapalveluita, sekä avohoidon kuntoutuksen palveluita. Hoitava 
terveysasema laskuttaa potilasta oman asiakasmaksutaksan mukai-
sesti. 
Palvelut, jotka eivät sisälly kiireettömän hoidon vapaan valin-
nan piiriin 
Kotikunnan ulkopuolelta ei voi saada kouluterveydenhuollon, opiske-
lijaterveydenhuollon (sisältäen suun terveydenhuollon), kotihoidon, 
pitkäaikaisen laitoshoidon ja työterveyshuollon palveluja. 
Päivystyksellinen hoito 
Hätätapauksissa kuka tahansa voi olla yhteydessä tai hakeutua 
lähimpään päivystykseen. Päivystyksessä potilaille tehdään hoidon 
tarpeen arvio ja kiireettömässä tapauksessa potilas voidaan ohjata 
hoitoon valitsemaansa terveysasemaan. 
Matkat korvataan lähimmän hoitopaikan mukaisesti 
Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta Kela voi 
myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, 
jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta 
henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada. 
Ohjeistuksiin tulossa tarkennuksia 
Mäntsälän kunta tiedottaa asiasta lisää, kun valtakunnalliset ohjeet 
ovat saatavilla. 
Muutosilmoituksen voi joulukuun alusta alkaen tulostaa Por-
naisten kunnan nettisivuilta tai hakea Pornaisten terveysase-
malta!   
 

   
Mustijoen perusturva 

 

PORNAISTEN TERVEYSASEMAN VASTAANOTTO JA 
FYSIOTERAPIA ON SULJETTU 23.12. – 31.12.2013 

 

Pornaisten terveysaseman vastaanotto ja fysioterapia 
on ajalla 23.12. – 31.12.2013 suljettu. Kiireelliset asiat 
hoidetaan Mäntsälän terveysasemalla. Huom! Muistat-
han uusia reseptisi ennen joulua! 
 

Suun terveydenhuollon yksikkö, apuvälinelainaamo, labora-
torio sekä neuvola toimivat juhlapyhiä lukuun ottamatta 
normaalisti.   
 

Päivystys toimii normaalisti Mäntsälän terveysasemalla joka 
päivä klo 8 – 18 p. 019 264 5500. Iltapäivystys toimii Por-
voon sairaalan terveysaseman päivystyksessä ma –  pe klo 
16 – 22 ja la – su klo 8 – 22 p. 020 692 260. Yöpäivystys 
toimii Porvoon sairaalassa joka päivä klo 22 – 8  
p. 019 548 2551. 
 
 

VIRHEELLISTEN TIETOJEN OIKAISU LIITTYEN 

HOITOON PÄÄSYYN PORNAISTEN 

TERVEYSASEMALLE / HELSINGIN SANOMAT 
 

Pornaisten kuntalaisten koteihin on jaettu Helsingin 

Sanomien syyskuussa julkaistu kirjoitus Uudenmaan 

alueen terveyskeskusten hoitoon pääsy ajoista. Mäntsä-

län kunta / Mustijoen perusturva haluaa oikaista kirjoi-

tuksen virheellisiä tietoja. 
 

Helsingin Sanomien kirjoitus perustuu THL:ltä saatuihin 

tilastoihin. THL teki hoitoon pääsystä kyselyn terveyskes-

kuksien johdolle maaliskuussa 2013. Mäntsälän ja Pornais-

ten tietoja ei kyselyyn vastatessa ollut mahdollista eritellä. 

Alkuvuonna 2013 Mäntsälän huonon lääkäritilanteen takia 

potilas otettiin aikaa varatessaan jonoon ja vastaanottoaika 

ilmoitettiin potilaalle myöhemmin. Vastaanottoajan sai huo-

noimmillaan 8 - 9 viikon päähän ajanvaraussoitosta. Hoito-

takuun raja on 12 viikkoa.  
 

Pornaisissa on vastaanoton lääkärille päässyt vuonna 

2013 koko ajan 3—5 viikossa. Huhtikuun jälkeen Mänt-

sälässäkään ei ole enää kerätty jonoja, ja vastaanoton 

lääkärille pääsee 3—6 viikossa. 

 

Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva 
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Muistikahvila avaa ovensa myös Pornaisissa 
 

Mäntsälän ja Pornaisten Muisti ry avaa muisti-

kahvilan keväällä 2014 Aurinkomäen Värttinässä. 

Kahvila on tarkoitettu muistisairaille ja heidän 

omaisilleen sekä asiasta muuten kiinnostuneille. 

Kahvila on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. 

Sinne kutsutaan asiantuntijoita kertomaan muistiin 

liittyvistä asioista. Omaisen on myös mahdollista 

jättää muistisairas kahvilaan voidakseen hoitaa 

erilaisia asioita. Kahvilassa pelataan, lauletaan, 

askarrellaan jne. Muistiyhdistys ottaa mielellään 

vastaan ideoita kahvilan aktiviteeteiksi. 
 

Muistikahvila on avoinna Pornaisissa keskiviik-

koisin 29.1, 26.2 ja 26.3 kaksi tuntia kerrallaan. 

Päiviin saattaa vielä tulla muutoksia talven aikana, 

mutta nämä kannattaa laittaa kalenteriin. 
 

Mäntsälässä oli keväällä neljä kahvilatapaamista, 

joissa kävi yhteensä hieman vajaa sata osallistu-

jaa. Tämän perusteella yhdistykselle tuli näyttöä 

siitä, että tämän tapaista toimintaa tarvitaan. 

Mäntsälässä muistikahvila on avoinna joka toinen 

viikko, seuraavan kerran 15.11. Ankkurissa, kes-

kuskatu 11. Molemmat kahvilat ovat avoinna sekä 

mäntsäläläisille että pornaislaisille.  

 

Yhdistyksen hallituksessa Pornaista edustaa Leila 

Kalsola. Perustajajäsenenä hänen lisäkseen Por-

naisista oli Auli Talvi. Yhdistyksen puheenjohta-

jan toimii Eija Liljavirta Mäntsälästä. Yhdistys 

perustettiin tammikuussa, tänä vuonna. Toimintaa 

pyritään laajentamaan tarpeen mukaan. Jäseniä 

yhdistyksessä on noin kolmekymmentä. 

Jäseneksiliittymislomakkeita saa muistihoitaja 

Maisa Pajuselta sekä käydessä muistiyhdistyksen 

tilaisuuksissa. 
 

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi myös netissä, 

Muistiliiton sivuilla. Yhdistykseksi valitaan Mänt-

sälän ja Pornaisten Muisti ry. Jäsenmaksu on 20 

euroa ja jäsen saa muistilehden neljä kertaa vuo-

dessa jäsenmaksullaan.  

 

Terveisin 

Eija Liljavirta 

puheenjohtaja 

040-5882871 
 

Leila Kalsola 

hallituksen jäsen 

040-7337983 

 

 

 
MÄNTSÄLÄN JA PORNAISTEN TERVEYDENHUOLLOSSA OTETAAN JOULUKUUSSA KÄYTTÖÖN  

SÄHKÖINEN eTerveys –PORTAALI  
 

eTerveys on Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan terveydenhuollon suojattu sähköisen asioinnin palvelu, joka 
tarjoaa joulukuusta lähtien sähköisiä terveyspalveluita äitiys- ja lastenneuvolan sekä vastaanoton asiakkaille. Sähköisen 
asioinnin palveluita otetaan käyttöön vaiheittain myös muissa yksiköissä.  
 

eTerveyspalveluiden kautta asiakas voi äitiysneuvolassa täyttää esitietolomakkeen, varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle 
(kontrollikäynnit), saada tekstiviesti muistutuksen varaamastaan ajasta, päivittää yhteystietonsa ja kysyä sovitusti mieltä askarrut-
tavista sairauteen/hoitoon liittyvistä asioista. 
 

eTerveyspalveluiden kautta asiakas voi myös varata ajan sovitusti hoitajan vastaanotolle, kysyä diabetestiimiltä sovitusti mieltä 

askarruttavista sairauteen/hoitoon liittyvistä asioista sekä saada tekstiviesti muistutuksen varaamastaan ajasta lääkärille ja hoita-

jalle.  
 

Lisää tietoa uudesta eTerveyspalvelusta julkaistaan joulukuun aikana Mäntsälän ja Pornaisten kunnan nettisivuilla.  

Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva 
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Mikä ihmeen Tuikkujahti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuikkujahti on alumiinisten tuikkukuorien kerä-

yskilpailu, jonka tavoitteena on aktivoida koulu-

laisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuk-

siaan. Kilpailu järjestetään toistamiseen Itä-

Uudenmaan Jätehuollon toimialueella. Kaikki 

peruskoulut kunnissa Askola, Pornainen, Porvoo, 

Loviisa ja Sipoo ovat tervetulleita kilpailuun. Il-

moittautuminen kilpailuun tehtiin marraskuussa. 

Kilpailun voittaa eniten tuikkukuoria per oppilas 

kerännyt luokka. 

 

Tuikkujahti on järjestetty Suomessa vuodesta 

2007. Tänä vuonna Tuikkujahti järjestetään 15 

jätelaitoksen alueella yli sadassa kunnassa. Jahti 

toteutetaan jokaisella alueella omana kilpailunaan.  

 

Kilpailun tarkoituksena ei ole lisätä tuikkujen 

kulutusta, vaan kannustaa koululaisia luovuuteen 

ja verkostoitumiseen tuikkukuorien etsinnässä. 

Oppilaat voivat esimerkiksi pyytää tuikkukuoria 

naapureilta ja sukulaisilta. Oppilaat voivat myös 

itse markkinoida keräystä kirjeillä, julisteilla tai 

järjestämällä erilaisia tempauksia. 

Pienestä koosta huolimatta tuikkukuoret ovat ar-

vokasta uusioraaka-ainetta. Tuikkujahdin kautta 

kerättiin viime vuonna yli 5 miljoonaa tuikku-

kuorta. Määrä vastaa 5 tonnia alumiinia, josta 

voisi esimerkiksi valmistaa 333 000 uutta juoma-

tölkkiä tai 33 alumiinivenettä.  

 

Kilpailuaikaa on tammikuun loppuun asti ja voit-

taja julkaistaan 12.2.2014. Voittajajoukkue saa 

palkinnoksi 500 euroa luokkaretkirahaa ja kaikki 

osallistujat pienen osallistumispalkinnon. 

 

Lisätietoa kilpailusta löytyy Itä-Uudenmaan Jäte-

huollon nettisivuilta osoitteessa www.iuj.fi tai 

Tuikkujahdin virallisilta sivuilta osoitteessa 

www.tuikkujahti.fi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouluiset jätteet 
 

Joulun jätteistä suuren osan voi kierrättää. 
Lahjapakkaukset lajitellaan kartonkiin, alumiini-

vuoat metalliin ja hillopurkit lasiin. Litistä karton-

kipakkaukset ja pakkaa sisäkkäin, ettei keräysastia 

täyty kerrasta.   
 

Joulukuusi voi olla kotona rauhassa loppiaisen 

yli. Biojätekeräykseen kuuluvien yli 5 huoneiston 

rivi- ja kerrostalojen kuuset kerätään jäteastioiden 

luota 15.1. alkaen.   

Alle 5 huoneiston kiinteistöjen ja omakotitalojen 

kuuset vastaanotetaan maksutta pienjäteasemilla 

ja erillisissä kuusenkeräyspisteissä. Pornaisten 

kuusenkeräyspiste on Kirkonkylän ekopisteen 

luona (Aurinkomäentie 1). 

 

Joulukuusen voi halutessaan myös pilkkoa ja pa-

kata sekajäteauton kyytiin, jolloin siitä veloitetaan 

sekajätteen mukaisesti. 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

http://www.iuj.fi/
http://www.tuikkujahti.fi/
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Kinkunrasvaa  
ei saa kaataa viemäriin, 

vaan se tulee jähmettää, 

pakata ja viedä biojättee-

seen tai kompostiin. Muis-

tathan pakata biojätteet 

hyvin esimerkiksi sano-

malehtikääreeseen, ettei-

vät ne talvipakkasella 

jäädy astiaan kiinni.  
 

Joulupaperit  
hävitetään sekajätteenä. Joulupaperit ovat voi-

makkaasti päällystettyjä ja sisältävät paljon pai-

noväriä, teippejä ja tarroja, mikä vaikeuttaa niiden 

kierrätystä. Hyväkuntoiset joulupaperit kannattaa 

säilyttää ja käyttää uudelleen. 
 

Isokokoiset jätteet  
(max. 60 x 60 x 80 cm), vaaralliset jätteet ja säh-

kölaitteet eivät sovellu jäteauton kuljetettavaksi. 

Ne vastaanotetaan pienjäteasemilla pyhien jäl-

keen.  
 

Hajonneet jouluvalot  
ovat sähkölaitteita ja ne vastaanotetaan pienjä-

teasemilla tai niitä myyvissä suuremmissa liik-

keissä.  
 

Ilotulitteiden  
myyjät ja maahantuojat vastaavat viallisten raket-

tien hävityksestä. Tyhjät rakettipakkaukset ja rä-

jähtäneiden rakettien roskat tulee jokaisen siivota 

ja viedä roskikseen 
 

Uuden vuoden tinat  
sisältävät runsaasti ympäristölle haitallista lyijyä. 

Paras tapa on säästää tinat ensi vuoteen ja valaa ne 

uudestaan. Tinat voi viedä myös ekopisteiden 

metallisäiliöihin tai pienjäteasemalle.  
 

Vähennä jätettä tekemällä joulun hankin-

nat harkiten.  
Nopeasti roska-astiaan päätyviä hankintoja kan-

nattaa välttää. Vähäjätteistä joulua voi viettää 

antamalla tavaran sijaan lahjaksi palvelun. Teatte-

rilipusta tai hemmottelulahjakortista ei roskaa 

synny. Joulumuistamiset voi lahjapaperin sijaan 

pakata persoonallisesti esimerkiksi itse tehtyyn 

kangaskassiin tai viime vuodelta säästettyihin 

papereihin ja koristeisiin. 

Joulun pyhät muuttavat aikatauluja 
 

Joulun ja uudenvuoden pyhäpäivien vuoksi jäteas-

tioiden normaalit tyhjennyspäivät voivat siirtyä 

aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi. Jätteenkul-

jettajat alkavat ajaa jouluviikon jätetyhjennyksiä 

jo edeltävänä lauantaina ja sunnuntaina. Normaalit 

tyhjennyspäivät saattavat muuttua sekä jouluvii-

kolla, uuden vuoden viikolla että loppiaisviikolla.  

Tarkempaa tietoa osoitteessa www.iuj.fi. 
 

Sekajäteastian ylitäyttymistä voit vähentää litis-

tämällä roskat tiiviiksi. Jos jätteet eivät mahdu 

sekajäteastiaan, voi ne säkittää jäteastian viereen. 

Jäteauto ottaa ne kyytiin lisäjätteenä. Lisäjätteen 

hinta on Pornaisissa 4,82 €/ 200 litran säkki (sis. 

alv). Lisäsäkkejä voidaan ottaa jäteauton kyytiin 

max 6 kpl/tyhjennyskerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienjäteasemien joulun aukioloajat: 
 
Pornaisten pienjäteasema, Läpimurrontie 4  
normaalisti avoinna keskiviikkoisin 10 – 18 
suljettu 25.12. ja 1.1. 
 
Mömossenin pienjäteasema, Ampumaradantie 3, 
Sipoo:  
normaalisti avoinna tiistaisin 11 - 19 ja perjantaisin 9 – 
17, suljettu 24.12. ja 31.12.   
 
Domargårdin jätekeskus, Ritamäentie 20, Porvoo:  
normaalisti avoinna arkisin 7 – 18 ja lauantaisin 9-14, 
suljettu 24.12. – 26.12. 
poikkeuksellisesti avoinna 31.12. klo 7 – 15 
suljettu 1.1., 6.1. 
 

 

http://www.iuj.fi/
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Isänpäivätapahtumassa Mimi ja Kuku sekä kirpputori 
 

Vapaa-aikatoimen 

kanssa yhteistyössä 

Isänpäivänä ensim-

mäistä kertaa järjes-

tetty tapahtuma toi 

paikalle oikein mu-

kavan määrän in-

nostuneita isiä ja 

äitejä lapsineen. 

Muutenkin kohtuu-

hintaiseen konsert-

tiin myytiin myös 

erityisiä ”lippupa-

ketteja” juurikin 

lasten kanssa saapuville isukeille - tv:stä tuttua suosikkia 

pääsi katsomaan isän kanssa kaksi lasta ”könttähintaan”. 

Mimin ja Kukun esiintymistä odotellessa oli ihmeteltävänä 

kaikenlaista kirpputoritavaraa ja moni lapsonen veikin mu-

kanaan kotiinsa kivan kokemuksen lisäksi myös ”uuden 

leikkikaverin”. 
 

Uusi hallitus 

Yhdistys sai syyskokouksessa uuden veturin Sari Hallan 

ryhtyessä puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle. Yhdistyksen 

asioista huolehtivat lisäksi varapuheenjohtaja Marena Haa-

piainen, sihteeri Johanna Nykopp ja rahastonhoitaja Terhi 

Halla sekä hallituksen jäsenet Jenni Suvanto, Minna Virsu-

nen, Hanna Laakkonen ja Harri Anttila ja varajäsenet Anna 

Back, Anne Saksa ja Joija Tikkanen. 
 

Tue toimintaamme! 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto toimii valta-

kunnallisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Tue toimintaamme 

liittymällä jäseneksi nettisivuillamme! Vuotui-

sella 25 €:n jäsenmaksulla olet paitsi vaikutta-

massa MLL:n toimintaan myös monenlaisten 

jäsenetujen äärellä: Lapsemme -lehden lisäksi 

saat jäsenkortilla lukuisia alennuksia matkailu- 

ja vapaa-ajan yrityksistä sekä erilaisista tuot-

teista! 
 

Kaikesta tästä ja muustakin toiminnasta saat  

ajankohtaisimman tiedon fb- ja kotisivuiltamme! 

Mukavaa talven jatkoa! Törmätään touhuissa ja tohinoissa! 

MLL Pornainen 
 

Lupauksia tulevasta! 
 

Perhekahvila kokoontuu joka toinen torstai 

nuorisotalo PoNussa klo 9.30–11.30. Tarjolla 

on välipalan lisäksi ajankohtaista askartelua 

sekä leikki- ja juttukavereita niin aikuisille kuin 

lapsillekin. 
 

Vauvaperhekahvila kokoontuu myös PoNussa 

kerran kuussa keskiviikkona klo 9.30–11.00. 

Tervetuloa kaikki 0-1-vuotiaat lapset äitei-

neen/isineen! 
 

Kuumat Aallot -salibandyryhmä naisille auttaa 

irrottamaan ajatukset arjesta lauantaisin klo 19–

20 Yhtenäiskoulun salissa (Koulutie 4). 
 

Äitien illat jatkuvat tammikuussa, jolloin on 

luvassa katiskaverkkolyhdyn valmistusta Liisa 

Peltolan ohjauksessa. 
 

Tanssitan vauvaa liikuntaryhmä äideille/isille 

ja vauvoille järjestetään kevään 2014 aikana. 

Tästäkin lisää fb- ja nettisivuillamme kevät-

puolella! 
 

EU-ruokatukea jaetaan tukea tarvitseville 

lapsiperheille ja nuorille aikuisille Päiväkoti 

Aurinkolinnan kellaritiloista (Mäntymäentie 1). 

Tarkan jakeluaikataulumme löydät nettisivuil-

tamme. 

MLL Pornainen 

www.facebook.com/MLLPornainen 

pornainen.mll.fi/ mll.pornainen@gmail.com 

  

mailto:mll.pornainen@gmail.com
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Rehtori Marjo Rissasen onnittelut halauksin 

 
Eeron pitkäaikainen esimies tekninen johtaja  

Jukka Pietilä onnittelemassa 

Työkavereita 

60-vuotispäivän kakku ruusuin 

Näin Lauri-
lan Eero 
vietti 6-

kymppisiä! 
 

Eero on syksyn 
lapsia eli synty-
nyt elokuussa, 

vuosi oli tuolloin 
1953 naapuri-

kunnassa Asko-
lassa. Monen 

muuton ja mut-
kan kautta Lauri-
lan perhe päätyi 
lopulta Pornai-

siin, josta tulikin 
sitten pysyvä 

kotikunta. 
 

Eero työskenteli 
aluksi Halkiassa 
Fazerin piano-

tehtaassa, myö-
hemmin van-

hempiensa elin-
tarvikekaupassa, 

josta tie kävi 
sitten kunnan 
osa-aikaiseksi 
talonmieheksi. 

 

Työtehtävien 
lisääntyessä Ee-
ro sai kunnalta 
kokopäivätoi-

men, ja vuosien 
mittaan nimitys 
muuttui kiinteis-

tönhoitajaksi. 
 

Eero kiittää läm-
pimästi kaikkia 

merkkipäiväänsä 
muistaneita! 

 
(kirjoitus ja kuvat: 
 Hilkka Seppinen) 

 
 
 
 
 

Pornaisten VPK etsii häly-
tysosastoon uusia jäseniä! 

 

Henkilöstömuutosten takia tarvitsemme 
erityisesti ensivasteryhmään uusia jäseniä. 
Joudumme supistamaan ensivastetoimin-
taamme siten, että ensivasteautomme on 
vain osan aikaa valmiudessa tämän hetki-
sen henkilöstöpulan takia. Mahdollisesti 

joudumme lopettamaan ensivastetoiminnan 
toistaiseksi, jos emme saa pian rekrytoitua 

uutta jäsenistöä. 
 

Ensivastetoiminta tarkoittaa, että meidät 
hälytetään potilaan luokse jolla on jo hen-
keä uhkaava peruselintoiminnan häiriö tai 
hänellä saattaa pian tilanne muuttua sellai-
seksi. Pornaisissa ei ole omaa ambulans-

sia, joten se tulee lähikunnista. Tähän 
mennessä olemme pystyneet auttamaan 
hätätilapotilasta jo reilusti ennen kuin am-

bulanssi saapuu kohteeseen. Tehtäviimme 
kuuluu myös ambulanssin opastus kohtee-
seen ja ensihoitohenkilöstön avustaminen. 
Valttinamme on Pornaisten hyvä paikallis-

tuntemus. Monesti olemme avustaneet 
esim. potilaan kuljettamisessa vaikeamaas-

toisessa kohteessa. 
 

Etsimme henkilöitä, jotka ovat kiinnostunei-
ta ihmisten auttamisesta. Aiempaa koke-

musta ei tarvita. Sinun tarvitsee ainoastaan 
olla motivoitunut ja olla normaalissa kun-
nossa niin henkisesti kuin fyysisestikin. 

Annamme yhdessä lähialueen palokunti-
en/pelastuslaitosten kanssa tarvittavan 

koulutuksen (sammutustyökurssi, palokun-
tien ensiapukurssi ja ensivastekurssi). 

 

Tarvitsemme ainakin 6 uutta henkilöä, jotta 
saamme ensivastetoiminnan pyörimään 

jälleen normaalisti. 
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! 
 

VPK:n päällikkö Mirkka Kivimäki antaa  
mielellään lisätietoja sähköpostitse: 

mirkka.kivimaki@pp.inet.fi 
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Terveisemme Onnentäyttymyksestä, ikäihmisten hoivakodista!  
 

Olemme nyt toimineet 3,5 vuotta Pornaisissa, 

osoitteessa Onnentaival 6. 

 

Syksyllä saimme vieraaksemme Hyvänmielen 

alpakkatilalta Nummisista alpakan nimeltään Mor-

rison ja hänen kouluttajansa ja omistajansa Tarjan. 

Vierailu hoivakotiimme oli odotettu ja ilmakin oli 

suotuisa. Pystyimme lähes koko asukasjoukon ja 

hoitajien kesken silittelemään ja syöttämän Mor-

risonia ulkosalla. Sekä tietenkin nauttimaan myös 

kahvista ja pullasta ulkona. Olimme kutsuneet 

vieraaksemme myös läheisen päiväkodin lapsia 

vanhempineen ja myös henkilökunnan lapsia osal-

listui sekä vanhempaakin väkeä muualta. 

 

Morrison oli kiltti ja kesy, häntä sai silittää ja hän 

söi kädestä kauniisti kuivamuonapapanoita. Kaikki 

ihastuivat häneen, katsokaa kuvat ja ette epäile... 

 

Morrison kävi tervehtimässä paria asukasta sisäti-

loissa sängynvierustalla ja osasi käyttäytyä sisäti-

loissakin hyvin. Morrison oli myös sisäsiisti ja teki 

tarpeensa hoitaja Tarjan avustuksella läheiseen 

metsikköön. 

 

 

 

Vierailu oli kaikille osapuolille mieluinen ja niin lapset 

kuin vanhuksetkin kaikki ihastuivat Morrisoniin ja kul-

kivat hymyssäsuin koko loppupäivän. Osa pikkuväestä 

onkin tehnyt vanhempiensa kanssa vierailun Nummisiin 

Morrisonin kotitilalle ja tavannut siellä muitakin alpa-

koita ja eläimiä. Vierailuista voi sopia etukäteen Tarjan 

kanssa, kotitila ei ole jatkuvasti yleisölle auki, mutta 

sovittaessa kylläkin. 

 

Terveiset Hoivakoti Onnentäyttymyksestä kaikille  

kuntalaisille ja Rauhallista Joulun odotusta! 

 

Terveisin  

Pia-Mari Huusko ja Carita Haapsaari ja  

henkilökuntamme  

 

 

 

 

Morrison-alpakka kävi sängyn vierellä tervehtimässä 

asukasta. 



Luonnollisesti Pornainen 
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 Keuke 
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Uudenmaan Erätulet on yleisötapahtuma, joka on toteu-
tettu vuosittain Uudenmaan eri kunnissa aakkosjärjes-
tyksessä yhteistyössä kuntien ja niiden järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa. Ensimmäiset Erätulet järjestettiin 
1990 Artjärvellä ja nyt 24. Uudenmaan Erätulet sytytettiin 
Pornaisissa.  

 



Luonnollisesti Pornainen 
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Vuoden 2013 Pornaisten seudun erähenkilö  
Mauri Heuramo (oik.)  Erätulet luovutettiin Porvoon kaupungille ja sen järjestöille 

Pornaisten yhdistysten Joulumyyjäiset pidettiin Uudenmaan Erätulet –tapahtuman yhteydessä. 



 

 

 

Musiikkiopisto Pornaisissa 
 
Porvoonseudun musiikkiopiston toimii myös Pornaisissa; alla tietoa opiston toiminnasta sekä  
mainos Jouluoratorio-konsertista Mäntsälän kirkossa 18.12.2013 klo 19. Tervetuloa mukaan! 
 

 

  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Kuljetusliike K A Löfgren Ky 

www.lofgrenky.net  
- murskeet, murskaus, loka-auto 

 

 
 

 

2  Joraa Oy  

) Ebaka Oy, rakentaminen 
) Motiontek Oy, tekninen kauppa 
) Jortimik Tmi, teippaukset 
) Rota Wheels Nordic Oy, renkaat/vanteet 
) ReptileManiacs Ay, elävien eläinten tukkukauppa 
) Poraustekijät Oy, energiaporaus 
) FM-Service Oy, rakentaminen 
 

 
 

 

3 Kuljetus S. Wiik Oy 

- kuljetus ja varastointi 
 

 
 

 

4 Redwhite Racing Oy www.racingpalvelu.fi 

- rakentaa ja huoltaa kilpa- ja harraste ajo-
neuvoja, varaosat 

 

 
 

 

5 Astrum Vene- ja autotalo Oy 

www.astrum.fi  
- veneiden talvisäilytys ja huolto 

 
 

6 Astrum Oy 
 

 

7 Maaperustus Saarinen Oy 

www.maaperustus.fi  
- maanrakennustyöt 

 
 

 

8 Harrasteautot 

Pethman / Laaksonen / Bäckström 
 

 
 

 

9 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 

 
 

 

10 Uudenmaan Soodapuhdistus 

www.uudenmaansooda.fi  
- erilaisten pintojen puhdistus 

www.urakointikaleva.fi  
- louhintaa 

 

Tiedot koonnut Jukka Pietilä 

http://www.lofgrenky.net/
http://www.racingpalvelu.fi/
http://www.astrum.fi/
http://www.maaperustus.fi/
http://www.uudenmaansooda.fi/
http://www.urakointikaleva.fi/
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 

Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 2 200 kpl Painotalo tt-urex Oy 

      

Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tänä vuonna kunta lähettää yhteistyökumppaneilleen sähköiset joulutervehdykset! 

 

 
 
 
 
 
 

 


