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Hyvät lukijat 
 

Kunnantoimisto on suljettuna  

joulun ja uuden vuoden aikoihin 

29.–31.12.2014 sekä 2.1.2015 

ja on avoinna taas 5.1.2015 alkaen. 

Kirjasto on suljettu 1.-6.1.2015 ja 

myös palautusluukku on suljettu 

uuden vuoden aikaan. 

Vapaa-aikatoimi on suljettuna 

22.12.2014–6.1.2015. 
 

Toivotamme teille kaikille  

Rauhallista Joulua ja  

Hyvää Uutta Vuotta 2015! 
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Kunnanjohtaja  3 
 

Talousarvioesitys 2015 – talous- 

suunnitelma 2015-2017  4 
 

Mika Waltarin koulu  5 
 

Pornaisten kunnankirjasto 6 
 

Tekninen toimi 11 
 

Kela  12 
 

Muutoksia kunnan liikenne- 

palveluihin 13 
 

Parkkojan koulu 14 
 

Vapaa-aikatoimi  16 
 

Mustijoen perusturva  18 
 

Mäntsälän kansalaisopisto, kysely 21 
 

Keuke  22 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy  23 
 

PPNs  24 
 

Light Iron 26 
 

Filisteri-teatteri 28 
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Arvoisa pornaislainen! 
 

Syksyn kuluessa olemme vääntäneet ja kääntäneet päättäjien kanssa kunnan taloudenpidon reunaehtoja ja 

arkirealismia.  Päädyimme talouden sopeuttamisohjelmaan, joka ei valitettavasti tarjoa muuta kuin rankkoja-

kin karsinnan ja leikkauksen toimenpiteitä.  

 

Yksi niistä toimenpidekohteista on tämä 

tiedotuslehti, joka tässä muodossa ja näin 

jaettuna on näillä näkymin viimeinen. Jat-

kossa tiedotuslehti on netissä. 

 

Kovista leikkaustoimenpiteistä huolimatta 

ei talouden näkymät ole kunnan kannalta 

juhlavat: tulot jäävät valitettavan vähäisiksi 

ja menokehitystä suitsitaan minimiin, val-

tioltakaan ei ole paljoa apua luvassa – päin 

vastoin.  
 

Lisäksi jäädään taas kerran odottamaan, 

mitä eduskuntavaalit tuo tullessaan ja mil-

laista jälkeä syntyy sote- ja metropolila-

kien myötä. Kuntarakenteenkin mahdolli-

set muutokset selviävät ehkä alkuvuodesta 

…. ehkä syksyllä.  

 

Vuonna 2015 kaavoitusta, maanhankintaa 

ja –myyntiä jatketaan, organisaatiota viila-

taan ja uutta tekniikkaa otetaan käyttöön. 

Henkilöstössä tapahtuu vaihdoksia ja työ-

tapoja muutetaan. 

 

Yhteisten ponnistusten myötä tulevaisuutta 

tehdään ja parhaita mahdollisia ratkaisuja 

etsitään. Menestymisen edellytyksinä on 

mm. työllisyystilanteen säilyminen kohta-

laisen hyvänä. 

 

Kaikesta huolimatta joulu lähestyy ja kalenterien luukkuja päästään availemaan. Vastassa on myös uusi vuo-

si ja toivo paremmasta – ainakin valon määrä alkaa jälleen kerran lisääntyä. 

 

Omasta ja organisaation puolesta toivotan kuntalaisille 
 

Rauhaisaa joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle 2015! 
 

Markku Hyttinen, kunnanjohtaja 
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TALOUSARVIOESITYS 2015 TP TA TA 

2013 2014 2015

Asukasluku 5 145 5 199 5 251

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

Kunnallisvero-% 19,50 20,00 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-% 0,9 1) 0,0

Toimintamenot, milj. euroa 25,5 29,0 29,4

Muutos-% 2,9 1) 1,3

Verotulot, milj. euroa 17,7 18,3 18,5

Muutos-% 7,8 3,4 1,1

Euroa / asukas 3 447 3 420 3 523

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

Muutos-% -1,4 -5,1 -7,1

Euroa / asukas 1 173 1 058 971

Vuosikate, milj. euroa 1,2 0,3 0,3

Prosenttia poistoista 84 25 18

Euroa / asukas 241 104 62

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 3,1 5,8 2,5

Lainakanta, milj. euroa 10,9 14,8 16,7

Euroa / asukas 2 125 2 839 3 200

 

 

 

Pornaisten kunnan vuoden 2015 talousarvio jou-

duttiin edelleen laatimaan erittäin vaikeissa ta-

lousolosuhteissa. Talousarvion ja taloussuunni-

telman laatimista vaikeutti mm. valtionosuuksien 

väheneminen edelleen n. 400.000 e ja laman jat-

kuminen sekä kuntakentän yleinen uudistusmyl-

lerrys. Talousarvion laadinnassa jouduttiin edel-

leen karsimaan suunniteltuja investointeja, jotka 

olisivat ajoittuneet suunnitelmakaudelle. Käyttöta-

lous joudutaan suunnitelmakaudella pitämään 

erittäin kireällä mm. lainojen maksun johdosta  

(1-2 milj.€/v), josta syystä menojen lisäyksiin ei 

ole juurikaan varaa. 
 

Toimintamenot kasvavat 1,3 %. Toimintatulot 

eivät juurikaan kasva verrattuna kuluvan vuoden 

talousarvioon.  Toimintamenojen alenemista 

selittää kuntaan laadittu talouden sopeutta-

misohjelma, jolla pyritään saamaan alijäämät 

kuriin. Kunnallisveroprosentti nostettiin 

20,00 %:iin vuodelle 2014. Verotulot eivät 

ennusteen mukaan kasva lainkaan ensi vuon-

na. Kunnanvaltuusto päätti 12.11.2014, ettei 

kunnallisveroa ja kiinteistöveroja nosteta 

vuodelle 2015. Valtionosuudet vähenevät 

arviolta 7,1 %. 
 

Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy 

mm. väestön määrän kasvuna viimeisten 

kymmenen vuoden aikana, jolloin väestö on 

lisääntynyt noin tuhannella henkilöllä. Vii-

meisen vuoden aikana asukasluvussa on ta-

pahtunut kasvua 30 henkilöä. Vaikka asukas-

luvun kasvu on hidastunut, asettavat suunni-

tellut investoinnit, valtionosuuksien vähene-

minen ja lainojen takaisinmaksut kunnan 

talouden erittäin suurien haasteiden eteen.   
 

Vuoden 2015 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 

2,5 miljoonaa euroa, mm: 

 kevyenliikenteen hankkeet 

 vesi- ja viemärirakentaminen  

 kunnallistekniikan ja katujen rakentami-

nen  
 

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu 

karsimaan ja siirtämään eteenpäin taloustilan-

teen vuoksi. Investoinnit joudutaan toteuttamaan 

lainarahoituksella.  Vuoden 2016 nettoinvestoinnit 

ovat 2,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 nettoin-

vestointien määrä on 2,0 miljoonaa euroa.  
 

Kunnan lainakanta vuoden 2015 lopussa on n. 

16,7 milj. euroa (3.200 e/asukas).   
 

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 1. ja 

8.12.2014, jolloin luvut voivat vielä muuttua 

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion kokouk-

sessaan 16.12.2014. 
 

Lisätiedot: Timo Kaikkonen, talousjohtaja 

040 7191 885,  

s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 

Talousarvioesitys 2015 – taloussuunnitelma 2015–2017 

1) Ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen sisäisten erien käyttöönotosta johtuen 

mailto:timo.kaikkonen@pornainen.fi
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Kukkaistutuksia Mika Waltarin kouluun 
 

 

Tammikuussa käyttöön otettavaan Mika Waltarin 

kouluun on piha-auditorion keskelle jätetty paikka 

lasten sipulikasvi-istutuksille.  Saimme lahjoituk-

sena Porvoon Plantagenista n. 500 kukkasipulia. 
 

Jokimäen kuudesluokkalaiset kävivät istuttamassa 

kukkasipulit juuri ennen lumimyräkän alkua tors-

taina 6.11. Oppilaista moni oli istutushommissa 

ensi kertaa. Tuntui jännittävältä astella 

uuden koulun pihapiiriin istutuslapioiden 

ja sipulipussien kera. Piha-alue vaikutti jo 

aika valmiilta. Sisällä työskenneltiin ra-

kennus/viimeistelyhommissa vielä ahke-

rasti. Työmaan väki oli antanut luvan tulla 

istutushommiin, mutta ohjeena oli pysy-

tellä pois varsinaiselta työmaalta. Huo-

mioliiveissä ja tiukassa jonossa paikalle 

marssien toimimme tarvittavaa varovai-

suutta noudattaen. 
 

Sinivioletit krookukset istutettiin ympyrän 

muotoiselle alueelle ulkokehäksi. Keltai-

sille narsisseille varattiin kaksi sektoria 

ympyrän reunoille ja kelta-punaiselle 

tulppaanisekoitukselle keskiosa. Reunassa 

oli jo istutettuna pieni kuusi, josta on 

määrä tulla kasvettuaan koulun pihan 

joulukuusi. Pinnassa oli nurmikon sieme-

niä, joten keskiosakaan ei jää mustaksi, 

vaikka sipulit eivät riittäneet ihan koko 

alueelle. 
 

Istutustyömme sujui hyvin, kun ohjeet oli 

annettu ja tehtävät jaettu jo valmiiksi kou-

lulla. Rajasimme istutusalueita lyijyky-

nien ja villalangan avulla. Työpareittain 

sipuleita aseteltiin ensin kohdalleen ja 

sitten kaivettiin maahan istutuspussin 

ohjeen mukaiseen syvyyteen. 
 

Rehtori Anne Isohannin ajatuksena on 

tehdä sipulien istutuksesta perinne. Ke-

vään kukkia istuttaessaan kuudesluokka-

laiset jättävät kauniin lahjan muistoksi 

siirtyessään yläasteelle. 
 

Toivomme, että koulun avajaisjuhlan aikaan 

saamme ihailla värikästä kukkaloistoa välitun-

tipihallamme koulusylimme keskellä ja tule-

vinakin vuosina nämä kukkaset ilahduttavat 

meitä kouluarjen keskellä keväisin. 
 

Luokanopettaja Anna Kilpeläinen

Mika Waltarin koulu 

 

 
Kuvat: Oppilaat kukkasipuleita istuttamassa  
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Kirjastonväki kiittää! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kiitos teille kaikille, jotka  

mahdollistitte juhlaviikkomme! 

 

Kiitos asiakkaille, meitä  

muistaneille ja juhlaamme  

sponsoroineille yhtiöille. 

 

Hyvillä mielin ja kiitollisena  

jatkamme työskentelyä  

kirjaston ja kulttuurin hyväksi. 

Kuvat kirjaston juhla- 
viikolta (viikko 43) 
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Oppilasesityksiä kirjaston juhlaviikolla 
 
Pornaisten kunnankirjasto vietti syntymäpäiväjuh-

liaan viikolla 43. Vuosia kirjastorakennukselle on 

kertynyt viisitoista, ja sen kunniaksi koko viikko 

oli täynnä erilaisia tapahtumia.  

 

Torstaina vuorossa oli Pornaisten Yhtenäiskoulun 

oppilaiden lauluesityksiä ja esiintymisvuoroni oli 

ensimmäisenä. Sillä, joka esiintyy ensimmäisenä, 

oletetaan aina olevan kovin paljon paineita. Jänni-

tyksen sanotaan olevan luonnollista ja jopa paran-

tavan suoritusta - sen avulla kuulemma antaa it-

sestään enemmän. Itse koen että innostus ajaa 

saman asian. Jännitys on pelkopohjaista, kun taas 

innostus on vain haasteeseen hyppäämistä; se ei 

sisällä pelkoa epäonnistumisesta, joten on helppo 

arvata kumpi tunnetila tuntuu paremmalta ja roh-

kaisevammalta.  

 

Aloitusnumeroni oli jazzkappale Dream A Little 

Dream Of Me. Kappale on sävelletty 30-luvulla, 

ja on upeaa, miten se yhä nappaa monien mielen-

kiinnon. Ihmiset jättävät jälkensä ajan virtaan 

monin eri tavoin, ja Dream A Little Dream Of 

Me:n kaltaiset luomukset jäävät elämään. Ne ovat 

viestejä tai tarinoita tuleville sukupolville, jotka 

tekevät niistä omia versioita ja mahdollisesti pyr-

kivät löytämään niistä jotain uutta.  

 

 

Olin esittänyt kappaleen yleisölle jo pariin ottee-

seen ennen torstaita, joten oli helppoa pysyä suh-

teellisen rauhallisena ennen esitystä; ei panikoin-

tia sanojen unohtumisesta, ei melodiasta huoleh-

timista… Olin melko selkeillä vesillä ja tunnen 

esityksen menneen hyvin. 

 

 

Esitykseni jälkeen Fanny 

Kaasinen, Noora Kailanko 

ja Jere Nättiaho esittivät 

PMMP:n kappaleen Jout-

senet. Solisteina toimivat 

Fanny ja Noora, Jeren soit-

taessa kitaraa.  

Joutsenet on koskettava 

kappale täynnä kauniita 

vertauskuvia ja alakuloa. 

Nooran ja Fannyn äänet 

soivat nätisti yhteen, ja 

soitto oli yhtenäistä. Kap-

pale täytti salin herkkyy-

dellään. 

 

 

 

 

Kuvassa: Fanny, Noora ja 
Jere esiintyvät, säestäjä-
nä Minna Vihko 

Kuvassa: Riikka 
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Kiitos lahjoituksesta 
 

Pornaisten kirjasto sai lahjoituksena tuhat euroa käytettä-

väksi lasten- ja nuorten kirjallisuuden hankintaan! 

 

SiltaExpert Oy:n kehitysjohtaja Jyrki Hämäläinen lähestyi 

Pornaisten kirjastoa iloisilla uutisilla, yritys on päättänyt 

tukea kirjaston kirjahankintoja lahjoittamalla tuhat euroa 

lasten ja nuorten kirjallisuuden hankintaan.  

 

Kirjastossa otimme lahjoituksen suurella riemulla vastaan. 

Lahjoituksen avulla voimme hankkia esimerkiksi suosi-

tuimmista lasten- ja nuortenkirjoista lisäkappaleita. 

 

SiltaExpert Oy:n motto on  
 

”Yhteistyöllä kyllä SE onnistuu. Aina.”  
 

Lahjoituksen suhteen mekin kaipaamme  

yhteistyötä eli hyvät asiakkaamme, millaista  

kirjallisuutta olette kaivanneet lasten- ja  

nuortenosastolle? Mitä saisi olla lisää,  

onko jotain kirjallisuutta, mitä teidän  

mielestänne puuttuu kokonaan noilta  

osastoilta? Joitain toiveita olemme jo  

saaneet, mutta mielellämme ottaisimme  

niitä lisääkin vastaan. 

 

 

 

Seuraavaksi esiintyi 3. - 4. -luokkalaisten kuoro 

musiikinopettaja Minna Vihkon johdolla. Kuoro 

esitti Oskar Merikannon Kesäillan valssin sekä  

Paavo Korhosen Etsi aina elämässä kaunista ja 

hyvää. Solisteina toimivat Sara Kalatie ja Sonja 

Frantsi. Kuoroa oli ilo katsoa, ja solistit suoriutui-

vat tehtävästään erinomaisesti. Jos heitä jännitti 

soolona mikkiin laulaminen, se ei ainakaan näky-

nyt kummankaan kasvoilla. Etsi aina elämässä 

kaunista ja hyvää oli hieno muistutus jokaiselle 

kuulijalle, ja olen varma, että yleisölle jäi erittäin 

positiivinen fiilis esityksestä.  

 

Sain kunnian aloittaa koululaiskonsertin, ja tehtä-

vänäni oli myös lopettaa se. Lopetusnumerokseni 

olin valinnut Amanda McBroomin The Rose. 

Kappale on monien tuntema ja rakastama, johtuen 

varmaankin sen kauniista viestistä. Tunsin että 

kyseisellä kappaleella on hyvä 

lopettaa, sillä viimeiset sävelet 

ikään kuin laskevat taian yleisön 

ylle ja jättävät olon hyvin sees-

teiseksi. Ehkä siinäkin piilee syy 

kappaleen suosioon. 

 

Toivon yleisön nauttineen esityk-

sistä ja haluan kiittää Pornaisten 

Yhtenäiskoulun musiikinopettajaa 

Minna Vihkoa, joka pyysi minua 

esiintymään tässä tilaisuudessa. 

Ai niin, hauska yhteensattuma; 

satuin olemaan kyseisen viikon 

kirjastossa TET-harjoittelussa! 

 

Riikka Keskitalo 9C 

 

 

 

Pieni iso asia 
 

Pornaisten kunnankirjaston lehtisalissa 

oleva tietokone on käännetty toiseen 

suuntaan. Tällä pienellä operaatiolla on 

saatu tietokoneen käyttäjälle enemmän 

yksityisyyttä. Koneeseen on liitetty vii-

vakoodinlukija, joten esim. laskujen 

maksaminen sujuu tuolla koneella hel-

posti, myös koneen näyttö on asiakasys-

tävällisesti suurikokoinen. Lehtisalin 

kone on tarkoitettu (kuten nimi jo sanoo-

kin) sanomalehtien lukuun sekä asiointi-

palveluun.  Kirjastossa on kaikkiaan 7 

asiakkaille tarkoitettu tietokonetta ja 

asiointikone on ainoa, jolle ei vaadita 

kirjautumista. Asiointikoneella voi lukea 

esimerkiksi ePress-tietokannan tarjoamia 

kotimaisia sanomalehtiä, Kauppalehden 

digiversiota tai ulkomaisten sanomaleh-

tien PressDissplay-tietokantaa. 
 

 

 
Tervetuloa kirjastoon – tiedon valtatie 

odottaa! 
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Pornaisten kunnankirjaston senioritoiminta syksyllä 2014 
 

Pornaisten kunnankirjaston Medialuokassa on lokakuun 

ajan kerran viikossa tutustuttu tietokoneisiin sekä verkon 

erilaisiin sisältöihin. Aiheinamme ovat olleet niin verk-

koasiointi ja -palvelut kuin viihde, sosiaalinen media ja 

viestintäkin. Vierailevia asiantuntijoita olemme saaneet 

Kelasta, Verohallinnosta ja Osuuspankista. Tilaisuudet 

järjestettiin päivällä ja ne oli suunnattu ennen kaikkea 

seniorikansalaisille. 

 

Medialuokka on ollut jokaisella kokoontumiskerralla 

täynnä, mikä on ollut erityisen mieluisa yllätys. Osa on 

käynyt aktiivisesti kaikilla luennoilla, toiset taas tulleet 

kuulemaan jostakin tietystä aiheesta. Asiointipalvelut 

siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon, joten opastuk-

selle ja käyttäjäkoulutukselle on tarvetta nyt ja tulevai-

suudessa. 

 

Osallistuimme myös valtakunnalliseen SeniorSurf – päi-

vään, jonka tarkoituksena on tarjota ikäihmisille mata-

lankynnyksen tilaisuuksia tutustua erilaisiin tietoteknisiin 

laitteisiin ja verkon maailmaan. 

 

Asiapitoisten esitysten jälkeen olemme puhuneet kahvi-

kupposten äärellä erilaisista asioista ja jakaneet mielipi-

teitä niin käsitellyistä aiheista kuin kaikesta mahdollises-

ta maan ja taivaan välillä. Vierailevat asiantuntijat ovat 

olleet vaikuttuneita Pornaisten kirjastosta sekä aktiivises-

ta osallistujajoukosta. On tullut selväksi, että tällainen 

toiminta on erittäin tervetullutta ja hyödyllistä. 

 

Järjestävänä osapuolena on ollut ihana seurata kuinka 

nopeasti taidot karttuvat. Kun koneesta tulee tuttu, uskal-

taa rohkeasti ryhtyä kokeilemaan erilaisia asioita.  

 

Kirjastolta saa aina apua, niin koneiden, ohjelmien kuin 

erilaisten verkkopalveluidenkin käytössä. Muistatahan, 

että meillä on myös tablettitietokoneita joihin on mahdol-

lista tutustua kirjastolla. Voit myös varata henkilökohtai-

sen ajan, jolloin voimme keskittyä juuri sinun kysymyk-

siisi. 

 

Syksystä kaikkia osallistujia kiittäen 

 

Paula Karojärvi,  

Pornaisten kunnankirjasto 

paula.karojarvi@pornainen.fi,  

puh. 040 174 5091 

 

 

 
Osuuspankki kouluttaa 

 

 

Kela kouluttaa 

mailto:paula.karojarvi@pornainen.fi
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Valokuvia Pornaisista vuosikymmenten takaa - Sanapaltin  

kuvagalleria avautuu 
 

Pornaisten kunnankirjaston valokuvadigitointihanke edistyy ja ensimmäisiä kuvia pääsee jo katsomaan osoit-

teessa www.sanapaltti.fi. Nyt digitoidut lasinegatiivit ovat Kalle Tenhosen kuvaamia 1920 - 1950- luvuilta. 

 

Digitointihanke on saa-

nut osakseen paljon 

kiinnostusta ja olemme 

saaneet korvaamatonta 

apua kuvien henkilöiden 

tunnistuksessa sekä ta-

pahtumien paikannuk-

sessa ja ajoituksessa. 

Suurkiitokset kaikille 

talkoisiin osallistuneille!  

Sanapaltin sivuilta löy-

tyy palautelomake, jon-

ka avulla voi lähettää 

kuvia koskevia tietoja ja 

tarkennuksia. Kuvia 

koskevissa asioissa voi 

ottaa yhteyttä myös pu-

helimitse 040 1745 060/ 

Nina Sivén tai  

sähköpostitse  

porkir@pornainen.fi. 

 

 

Hankkeen puitteissa digitoidaan kaikkiaan noin  

1300 valokuvaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. 

Kaikki kuvat tulevat työn edetessä Sanapaltin  

kuvagalleriaan. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan 

vuoden 2015 aikana. 

 

Nina Sivén 
 

 

 

 

 
 

Pornaisten 

kunnankirjasto 
 

 

Osoite: 

Kirkkotie 174, 

07170 Pornainen 

S-posti:  
porkir@pornainen.fi 

Puhelin: 

Kirjaston palvelupis-

teen 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 
 

Vuodenvaihteen aikaan: 

Kirjasto on suljettu 1.-6.1.2015 

ja myös palautusluukku on suljettu uuden vuoden 

aikaan 

  

http://www.sanapaltti.fi/
mailto:porkir@pornainen.fi
mailto:porkir@pornainen.fi
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Maantien 1493 Haarajoki-Halkia parantaminen Parkkojan koulun kohdalla 
 

Pornaisten kunta laatii tie- ja 

rakennussuunnitelmaa Parkko-

jan peruskoulun kohdalla Haa-

rajoelta Halkiaan johtavan 

maantien 1493 varrella sovit-

tuaan asiasta Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kanssa. Tarkoituk-

sena on suunnitella ja rakentaa 

uusi kunnan omistama yksityi-

sen tien liittymä Parkkojan 

koululle, saattoliikennejärjes-

telyt liittymän yhteyteen sekä 

jalankulku- ja polkupyörätie 

noin 800 m matkalle maantien 

pohjoispuolelle välille  

Juholantie-Humalakorventie. 

 

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle 

Parkkojan koululla torstaina 20.11.2014. Ti-

laisuudessa tutustuttiin suunnitelmaluonnok-

siin, joita esittelivät suunnitelmaa laativasta  

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä Eino 

Mönkkönen ja Pornaisten kunnasta tekninen 

johtaja Jukka Pietilä. 
 

 

Tekninen toimi 

Kuvassa osa tilaisuuteen osallistuneita 
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Kelan yhteispalvelupiste lopettaa Pornaisissa 1.5.2015 
 

Yhteispalvelupisteen sopimuksen mukainen asia-

kaskäyttö on Kelan asiakkaiden osalta ollut hyvin 

vähäistä. Samalla muut asiointimahdollisuudet, 

erityisesti verkkoasiointi, on laajentunut merkittä-

västi eikä yhteispalvelusopimuksen jatkamiselle 

ole enää asiakastarvetta. 

 

Kirjastosta on edelleen saatavilla Kelan palautus-

kuoria ja esitteitä. Lomakkeita on mahdollista 

tulostaa kirjaston tietokoneilta itsenäisesti tai hen-

kilökunnan avustuksella maksutta. Myös asiakir-

jojen skannaaminen on mahdollista kirjastossa.  

 

Kelalla on monia erilaisia tapoja hoitaa Kela-asiat. 

Useimmat tuet voi hakea ja liitteet lähettää ver-

kossa omalta kotikoneelta tai kirjaston koneelta.  

Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitun-

nuksilla tai mobiilivarmisteella. Kela.fi –sivuilta 

löytyy myös runsaasti tietoa. Laskureilla voi arvi-

oida kuinka paljon voisi saada tukea, ohjeita verk-

koasiointiin sekä tietoa etuuksista. Sivuilta löytyy 

myös neuvontapalstat lapsiperheille ja opiskeli-

joille. 

 

Kelan puhelinpalvelu toimii aamusta iltaan eli 

maanantaista perjantaihin klo 8-18. Jokaiselle 

elämäntilanteelle on oma palvelunumeronsa, ja 

numerot löytyvät Kela.fi –sivuilta 

(www.kela.fi/puhelinpalvelu). Puhelinpalveluun 

kannattaa olla yhteydessä, kun on tarpeen keskus-

tella asiantuntijan kanssa. Toisinaan puhelinpalve-

lu saattaa ruuhkautua. Ruuhkaa voi välttää jättä-

mällä soittopyynnön tai soittamalla aamusta tai 

illasta. 

 

Jos hoidettava Kela-asia on mutkikas, kannattaa 

varata aika. Ajan voi varata puhelinpalveluun, 

jolloin Kelasta soitetaan varattuna aikana asiak-

kaalle päin. Tällöin palveluneuvoja on ehtinyt jo 

perehtyä asiakkaan tilanteeseen etukäteen, ja pys-

tyy siten paremmin neuvomaan ja esittelemään 

vaihtoehtoja. Ajanvaraus on mahdollista tehdä 

myös suurempiin Kelan toimistoihin. Ajan Kelaan 

voi varata itse verkosta (www.kela.fi/ajanvaraus) 

tai soittamalla puhelinpalveluun. 

 

Kela-asioita on mahdollista hoitaa edelleen myös 

Kelan omissa toimistoissa, mikäli henkilökohtai-

nen käynti on tarpeen. Koska Kela toimii valta-

kunnallisesti, voi asioitaan hoitaa asioitaan missä 

tahansa Kelan toimistossa. Pornaislaisia lähinnä 

olevia toimistoja ovat esimerkiksi Järvenpää, 

Mäntsälä, Sipoo ja Porvoo. Kelassa voi yhtä hyvin 

poiketa vaikkapa työskentely- tai opiskelupaikka-

kunnalla.   

 

Kela 

http://www.kela.fi/ajanvaraus
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Taksimatkojen korvauskäytäntö muuttuu joulukuussa 2014 
 

HUS-alueella Kelan korvaamat taksi-

matkat tilataan 10.12. alkaen keskite-

tystä tilausnumerosta, 0100 84 000 

(suomi) ja 0100 84 001 (ruotsi).   

 

Kun asiakas tilaa matkan tästä nume-

rosta, hän saa matkakorvauksen jo 

taksissa näyttämällä Kela-korttia.  

Asiakas maksaa matkastaan vain oma-

vastuuosuuden. Se on yhteen suuntaan 

tehdyltä matkalta tänä vuonna 14,25 

euroa. Soitto tilausnumeroon maksaa 

1,74 euroa ja paikallisverkkomaksun. 

Jonotus on maksuton. Oikeus käyttää 

taksia on asiakkailla, jotka eivät ter-

veydentilansa vuoksi pysty käyttämään 

edullisempaa kulkuneuvoa. 

 

Taksikeskuksesta tilattu matka välitetään yleensä 

asiakasta lähimmälle vapaalle ja kuljetukseen 

parhaiten soveltuvalle taksille. Matka tilataan 

keskitetysti, jotta taksikeskus voi yhdistellä sa-

maan paikkaan matkustavien asiakkaiden matko-

ja.  

 

Omaa vakiotaksia eli ns. tuttua taksia voivat käyt-

tää Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kun-

toutuksen asiakkaat ja ne 65 vuotta täyttäneet, 

jotka ovat saaneet vaikeavammaisten lääkinnällis-

tä kuntoutusta. Oikeus vakiotaksiin on myös yksin 

matkustavilla alle 16-vuotiailla lapsilla sekä vai-

keasti sairailla lapsilla, joita hoidetaan keskus- tai 

yliopistosairaalassa. Lisäksi Kela voi myöntää 

harkinnan perusteella asiakkaalle vakiotaksiasiak-

kuuden. Vakiotaksien asiakkaat tilaavat matkan 

suoraan valitsemaltaan kuljettajalta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muutoksia kunnan liikennepalveluihin: 
 

PALVELULIIKENNE LOPPUU VUODEN VAIHTEESSA 
  

Valtuuston lokakuussa hyväksymään talouden tasapainottamisoh-
jelmaan sisältyy mm. tiistaisin liikennöivän palveluliikenteen loppu-
minen vuoden vaihteessa. 
  
MUUTOKSIA JOUKKOLIIKENTEESEEN 
  

Koeluontoisesti tämän vuoden syyskuun lopulta liikennöinyt Pornai-
nen-Mäntsälä-Pornainen vuoro loppuu joululta. Syynä vuoron lop-
pumiseen on se, ettei ko. linjalla ole ollut matkustajia. 
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Väriviikko Parkkojan  

koululla 
 

Parkkojan koulun oppilaskunnan 

hallitus ideoi pimeän marraskuun 

keskelle piristävän väriviikon. Koulu-

laiset pukeutuivat värin mukaisesti 

viikolla 47. Oppilaskunnan ohjaavana 

opettajana toimii Tanja Qvintus. 

 

Värit olivat: 

 moniväri maanantai 

 sininen tiistai 

 keltainen keskiviikko 

 vihreä torstai 

 pinkki perjantai 

 

 

 

Linnunruokinta-automaatteja valmistui teknisissä töissä 
 

Parkkojan koulun kolmannen luokan oppilaat ovat 

syksyn aikana tehneet teknisissä töissä linnunruo-

kinta-automaatteja. On opittu mittaamista, sahaa-

mista, hiomista, naulaamista, maalaamista... Pitkä-

jänteistä työskentelyä. Tuloksena syntyi hienoja 

taloja lintujen talvi-iloksi kotipihan puuhun tai 

lahjaksi. Töiden valmistuessa on muistutettu oppi-

laita myös siitä, että kun ruokinnan syksyllä aloit-

taa, pitää sitä jatkaa koko talven ajan. 

 

Kolmosten teknisen työn opettajana toimii Harri 

Vaalio, avustajana on Elina Vuori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkkojan koulu 

Kuva:  

perjantain pinkki 

päivä. 
 

Kuva: Parkkojan koulun 3. luokan oppilaiden valmistamia linnunruokinta-automaatteja 
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Nelosten  
joulukorttipaja 

 

Parkkojan koulun neljäs-
luokkalaiset pitivät jou-
lukorttipajaa opettajan-
sa Eija Kainulaisen joh-
dolla marraskuun puo-
lessa välissä kuvataide-

tunnilla.  
 

Tekemiään joulukortteja 
ja muita askarteluja sekä 

leivonnaisia oppilaat 
myivät 1. adventtina 
Yhteismyyjäisissä. He 

keräävät rahaa kuuden-
nella luokalla pidettävää 

leirikoulua varten. 
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Tanssitaanko ensin? 
 

Syksyn tauon jälkeen Senioritansseja viritellään 

jälleen kevätkaudelle. Tassimaan pääsee ke 

12.1.2015 alkaen 10 kertaa. 

 

Aika: ke klo 14.30 - 16.00, hinta 2 e/kerta. Paikka: 

Yhtenäiskoulun liikuntasali. Ohjaaja: fysiotera-

peutti Maarit Linna (Lisätietoja: puh. 045 238 

8366, s-posti: maarit.linna@elisanet.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva: senioritansseja viime vuodelta 

Mitä senioritanssi on? 
 

Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty eurooppa-

lainen liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikku-

miskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat 

rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, 

koreografia, luonne ja musiikki. 
 

Senioritansseihin ei tarvita aiempaa tanssitaitoa. 

Senioritansseille tyypillistä on niiden rentous, 

seurallisuus ja itseilmaisun vapaus. Tanssit ovat 

selkeästi, askel askeleelta ohjattuja, ja askeleet 

ovat helposti opittavia. Musiikki on mukaansa 

tempaavaa, pari vaihtuu eikä mies- ja naisrooleilla 

ole tansseissa painoarvoa.  
 

Senioritansseista on runsaasti hyötyä iäkkäiden 

toimintakyvylle. Ne kehittävät tasapainoa ja jalko-

jen kuntoa, muistia ja edistävät sydänterveyttä. 

Lisäksi tansseista saa iloa, elämyksiä ja ystäviä!  
 

(Lähde: Suomen Kansainvälinen Senioritanssi 

Liitto ry/ www.seniositanssi.fi)   

 

 

Hyvinvointihankkeen kuulumisia 
 

Hyvinvointineuvontahanke ”Syke 

142” on ollut käynnissä jo liki vuo-

den. Alkuun sisältyi paljon raamien 

hahmottelua ja konseptin kehittelyä 

eli kenelle hyvinvointineuvontaa 

suunnataan, mitä siihen sisällytetään, 

miten neuvontaa toteutetaan. Hank-

keeseen lähti mukaan sosiaali- ja ter-

veystoimen osalta Pornaisten terveysasema, jonka 

kanssa kehiteltiin neuvonnan kriteereitä. Kunnan 

teknisen toimen ”pojat” lähtivät koekaniineiksi. Ja 

jokunen henkilö hyvinvointineuvonnasta kuultu-

aan, on ohjautunut ”Sykkeen” pariin oma-

aloitteisesti.  
 

Tällä hetkellä toinen pilottiryhmä, SiltaExpertin 

porukka, on aloitellut lihaskuntotesteillä ja ravin-

topäiväkirjoilla. Teknisen toimen henkilöstölle 

tehdään lopputestejä ja verrataan 

niitä kevään tuloksiin. Mitä muu-

tosta on tapahtunut omassa fyysi-

sessä kunnossa? Tai elämäntilan-

teessa? On mielenkiintoista seu-

rata, näkyvätkö ne tuloksissa. 
 

Keväällä mukaan astuu kunnan 

työterveyshuolto, joka ohjaa asi-

akkaita hyvinvointineuvontaan alussa luotujen 

kriteerien mukaisesti. Luvassa on myös hyvin-

vointineuvontapäivä terveysasemalla. Ja edelleen 

kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua myös 

oma-aloitteisesti. Mikäli hankerahoitus varmistuu, 

hyvinvointineuvontahanke jatkuu vuoteen 2016. 

Sen jälkeen tavoitteena on, että neuvontaa saa 

osana kunnan palveluja. 

 

Vapaa-aikatoimi 
 

mailto:maarit.linna@elisanet.fi
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Mitä hyvinvointineuvonta sitten on? 
 

Hyvinvointineuvonnassa saa tietoa ja henkilö-

kohtaista ohjausta muun muassa: 

 terveyttä edistävästä liikunnasta 

 kunnasta löytyvästä liikuntatarjonnasta ja 

ohjatusta liikunnasta 

 terveellisestä ravitsemuksesta 
 

Neuvonta pitää sisällään muun muassa: 

 alkuhaastattelun ja -testauksen 

 liikunta- ja ravitsemusneuvontaa 

 seurantaa ja ohjeiden päivitystä matkan var-

rella 

 loppuhaastattelu ja -testaus noin puolen vuo-

den kuluttua aloituksesta 
 

 

 

Hyvinvointineuvonta on tarkoitettu erityisesti 

aikuisille, joilla on 

 kohonneet verensokeriarvot 

 painoindeksi (BMI) yli 30 

 kohonnut verenpaine 

 terveysriski, johon voidaan liikunnalla ja ra-

vitsemuksella vaikuttaa 
 

Lisätietoja saa liikunnanohjaajalta numerosta 

040 174 5031 tai sähköpostitse 

mia.louhe@pornainen.fi 

 

 

 

 

 

 

Tiedottamista tiedotuksesta 
 

Vapaa-aikatoimi on 

julkaissut usean 

vuoden ajan kausit-

taisen tapahtumaka-

lenterin sekä kesä-

aikaan Kesäpör-

riäislehden. Tiedot-

teet on koottu yh-

dessä pornaislaisten yhdistysten kanssa. Por-

naisten kunnan talouden sopeuttamistoimista 

johtuen paperisen kalenterin painaminen lo-

petetaan. Nappaathan siis talteen viimeisen 

paperisen joka kotiin jaetun tapahtumakalen-

terin tämän lehden keskiaukeamalta;) 

 

Tiedotteiden julkaisemista ei kuitenkaan lope-

teta kokonaan. Tavoitteena on edelleen koota 

yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa 

kalenteri, joka on ladattavissa sähköisessä 

muodossa useastakin eri foorumista. Muuta-

mia paperisiakin kappaleita on edelleen saa-

tavana vapaa-aikatoimesta.  

 

Vieressä on koottuna vapaa-aikatoimen hyö-

dyntämiä tiedotuskanavia, joista myös tapah-

tumakalenterit tulevaisuudessa löytyvät. 

  

 Vapaa-aikatoimen Internetsivut 
 http://www.pornainen.fi/vapaa-

aikatoimi/. 
 

 Facebook-sivustot 
 Pornaisten vapaa-aikatoimi 
 Pornaisten kunta  
 Pornaisten nuorisovaltuusto 

 

 Facebookissa profiilit 
 Etsivä Kaj Pornainen 
 Etsivä Riina Pornainen tai 

http://ask.fm/RiinaHPoNu 
 Mika Andersson Pornaisten  

nuorisotoimi 
 Nuorisotalo Ponu 

 

Käy vierailemassa, tykkäämässä tai  

pyytämässä kaveriksi ja ota yhteyttä!  

 

 

Huom.! 
Vapaa-aikatoimi on suljettuna 

22.12.2014–6.1.2015. 
 

mailto:mia.louhe@pornainen.fi
http://www.pornainen.fi/vapaa-aikatoimi/
http://www.pornainen.fi/vapaa-aikatoimi/
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Mustijoen perusturva 

 

 

 

Vapaa-aikatoimi: 

Pornaisten etsivä 

nuorisotyö 
 

Pornaisten haasteita ovat heikot 

julkiset liikenneyhteydet, keskias-

teen koulujen olemattomuus ja 

Suomen huonoin työpaikkaoma-

varaisuus – tarkoittaa siis, että 

työpaikkoja suhteessa asukkaisiin 

on vähän. Tämä luo todelliset 

haasteet myös nuorten koulu- 

ja/tai työpaikan saamiselle.  

 

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa 

kaikkia alle 29-vuotiaita selviy-

tymään erilaisista arjen haasteista. 

Joskus Kelan lomakkeet voivat 

olla käsittämättömän kryptisiä tai 

te-toimisto lähettelee pykäläkir-

jeitä, joihin kokenutkaan ihminen 

ei välttämättä osaa vastata. Täl-

löin on hyvä kääntyä meidän 

puoleen. Autamme parhaamme 

mukaan myös koulupaikan löy-

tämisessä tai asunnon etsimisessä. 

Työhakemuksia ja cv:itä voimme 

yhdessä kirjoitella. Ihmeisiin 

mekään emme toki pysty, mutta 

parhaamme mukaan autamme. 

Etsivä nuorisotyö perustuu va-

paaehtoisuuteen ja luottamuk-

seen. Meihin voi ottaa yhteyttä 

jokainen, joka on huolissaan nuo-

ren tilanteesta. 

 

Kaj Möller,  

etsivä nuorisotyöntekijä 

p. 040 174 5078, 

kaj.moller@pornainen.fi 

Facebook:  

Etsivä Kaj Pornainen 

 

Riina Haapakoski,  

p. 040 174 5069 

Facebook:  

Etsivä Riina Pornainen 

riina.haapakoski@pornainen.fi 
 

Terveysasema tiedottaa 
 

Mustijoen perusturva on ottanut käyttöön sähköisen eTer-
veys portaalin. eTerveys on terveydenhuollon suojattu säh-
köisen asioinnin palvelu, joka tarjoaa sähköisiä terveyspalve-
luita äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille, kuntoutuksen asi-
akkaille sekä vastaanoton asiakkaille. Sähköisen asioinnin 
palveluita otetaan käyttöön vaiheittain. 
 

Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön nyt myös Pornais-
ten terveysasemalla. Tällä hetkellä voi sähköisesti varata 
ajan sairaanhoitajalle esimerkiksi säännöllisiä injektioita, 
rokotuksia, ompeleidenpoistoa ja diabetesvastaanottoa var-
ten. 
 

Terveysaseman sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa 
tapahtuu muutoksia 1.1.2015 alkaen. Sairaanhoitajan päi-
vystysvastaanotto klo 8-11 ilman ajanvarausta poistuu ja 
jatkossa akuuteissa sairastapauksissa tulee myös sairaan-
hoitajalle varata aika. 
 

Pornaisten laboratorion uusi INR- näytteenottoaika on tiis-
taisin ja torstaisin klo 11-11.30 ilman ajanvarausta. 
 

Diabetes- ja insuliinipumpputarvikkeet on mahdollista tilata 
myös sähköpostitse podmhoitotarvikejakelupos-
ti@mantsala.fi Insuliinipumpputilausta tehdessäsi, ilmoitat-
han tuotteen nimen, REF- numeron (esim. MMT-326A) ja kpl 
määrän.  
 

Terveysaseman aukioloajat ja yhteystiedot 
 
Maanantai-keskiviikko klo 8-16, torstai-perjantai klo 8-13. 
Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus ma-pe klo 8.00–9.30, 
puh. 019 264 5810. 
 

Muut asiat esim. laboratoriovastaukset ja diabetesvälineti-
laukset ma-pe klo 9.30 alkaen, puh. 019 264 5801.  
Sairaanhoitajan puhelinaikaa ei ole, mutta tarvittaessa hä-
nelle voi jättää soittopyynnön. 
 

 

mailto:podmhoitotarvikejakeluposti@mantsala.fi
mailto:podmhoitotarvikejakeluposti@mantsala.fi
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Mustijoen perusturva 
 

 

 
 

Kansalaiskyselyn tuloksia Pornaisten osalta 
 

Kuusi kuntaa (Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori, 

Siuntio) ja sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy toteutti 

keväällä 2014 nettikyselyn kuntalaisilleen.   
 

Kuntalaisilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään 

asumisviihtyvyydestä, terveydestä ja hyvinvoinnista, kunnan 

palveluntarjonnasta, valmiudesta sähköiseen asiointiin ja 

luottamuksesta kunnan toimintaan. 
 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 1421 henkeä, joista 

pornaislaisia 45. Valtaosa vastaajista oli naisia, Pornaisissa 

naisten osuus oli 83 % vastaajista.  
 

Kyselyn vastaajamäärän ollessa verrattain pieni, 45 

pornaislaista, tuloksia voitaneen pitää suuntaa antavina.  
 

Kyselystä kävi ilmi, että Pornaisissa ollaan erityisesti 

tyytyväisiä alueen siisteyteen sekä kauneuteen, johon 42 % 

vastanneista pornaislaisista oli hyvin tyytyväisiä.  
 

Pornaislaiset viihtyvät nykyisessä asuinkunnassaan 

paremmin kuin valtaosa kyselyyn vastanneista. 

Pornaislaisista 44 % viihtyi hyvin kotikunnassaan, kun 

kaikkien kuntien kyselyyn vastanneiden vastaava tulos 

oli 31 %.  
 

Kunnan palveluista mm. nuorisotyö, lastensuojelutyö 

sekä lapsiperheiden kotipalvelut koetaan hyvin 

toimiviksi.  
 

Kunnan terveyspalvelut vastaajat kokivat 46 %:sti 

hyvin tai melko hyvin toimiviksi. Prosentuaalisesti 

tässä jäätiin hieman alle keskiarvon, joka oli 

kaikkien kuntien vastauksissa 52 %.  
 

Kyselyyn vastanneista pornaislaisista peräti  

80 % hakee erilaisia palveluita kunnan 

ulkopuolelta. Eniten haetaan kauppapalveluita, 

mutta myös harrastus- ja kulttuuripalveluita. Valtaosan kunnan 

ulkopuolisista palveluista vastanneet hankkivat Järvenpäästä.  
 

Tyytymättömyyttä vastaajissa aiheutti Pornaisten palvelutarjonnassa 

julkiset kulkuneuvot, joihin 55 % vastanneista koki tyytymättömyyttä.  
 

Myös lasten päivähoidossa olisi Pornaisissa vastaajien mukaan 

petrattavaa. 21 % prosenttia koki päivähoidon hyvin toimivaksi, kun 

kaikkien kuntien vastaajien keskiarvo oli 35 %. 
 

Tarkemmat tiedot ja koko kyselyn tulokset näkee netistä osoitteesta: 

www.pornainen.fi / Ajankohtaista / Tutustu kansalaiskyselyn tuloksiin. 

JOULUNAIKA PORNAISTEN 
TERVEYSASEMALLA JA 

FYSIOTERAPIASSA 
 

Terveysaseman vastaanottotoiminta 
on suljettu ajalla 22.–23.12.2014. 
  

Kiireelliset päivystykselliset asiat 
hoidetaan Mäntsälän terveysasemalla 
klo 8-18. Hoidon tarpeen arviointi / 
ajanvaraus ma – pe klo 8 – 9.30 puh. 
019 264 5833, muut asiat klo 12.30 – 
13.30 puh. 019 264 5834. 
Iltapäivystys toimii Porvoon sairaalan 
terveysaseman päivystyksessä  
ma – pe klo 16 – 22 ja la – su klo 8 – 22 
puh. 020 692 260.  
Yöpäivystys toimii Porvoon sairaalassa 
joka päivä klo 22 – 8 puh. 019 548 
2551. 
 

HUOM! Muistathan uusia reseptisi 
ennen joulua. 
 

Laboratorio (huslab) on suljettu 
23.12.2014. 
 

Suun terveydenhuollon yksikössä on 
supistettu toiminta, särkyvastaanotto 
toimii arkipäivinä normaalisti. 
 

Neuvola on suljettu 2.1.2015, muuten 
toimii juhlapyhiä lukuun ottamatta 
normaalisti.  
 

Fysioterapia on suljettu ajalla 
22.12.2014 - 2.1.2015, akuutit asiat 
hoidetaan Mäntsälän fysioterapiassa, 
ajanvaraus ma-pe klo 8-9 puh. 040 314 
5602. Kyseisenä aikana Mäntsälän 
apuvälinelainaus palvelee Pornaislaisia 
Kotokartanon kellarikerroksessa tai 
puhelimessa. Osoite Kaakkumäentie 1-
3, 04600 Mäntsälä puh. 040 314 5054. 
HUOM! Mäntsälän fysioterapian 
ajanvaraus on suljettuna 2.1.2015. 
 

http://www.pornainen.fi/
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Terveisiä Pornaisten kotihoidosta ja Aurinkomäestä! 
 

Olen Anette Salo ja työskentelen Mustijoen perus-

turvan kotihoidossa osastonhoitajana. Olen aloit-

tanut tehtävässä 1.7.2014, kotihoidon organisaa-

tiomuutoksen myötä.  Tätä ennen toimin kotihoi-

don aluevastaavana reilun vuoden ajan. Minulla 

on useampi tiimi Mäntsälä-Pornainen alueella ja 

yksi tiimeistäni on Pornaisten kotihoidon tiimi.  
 

Pornaisten Värttinä talossa (Mäntymäentie 1) 

sijaitsee Pornaisten kotihoidon toimisto. Tämä on 

yksi kuudesta Mustijoen perusturvan alueella toi-

mivista kotihoidon tiimeistä. Kotona pärjäämisen 

tukemiseksi kotihoito toimii seitsemänä päivänä 

viikossa aamusta iltaan. Pornaisten tiimissä työs-

kentelee sairaanhoitaja ja useampi lähihoitaja. 

Päivittäin hoitajat käyvät monien asiakkaiden 

luona ja ajokilometrejä tulee toistasataa.  
 

Pornaisten alueella on kotihoidon asiakkuudessa 

noin 90 asiakasta. Asiakkaista valtaosa on ikä-

ihmisiä, joiden kotona asuminen ei välttämättä 

onnistuisi ilman omaisten, läheisten ja kotihoidon 

tukea. Kaikilla ikä-ihmisillä ei kuitenkaan ole 

läheisiä ihmisiä tai auttajia. Monet ovat yksinäisiä 

ja kaipaavat seuraa.  

 

Vapaaehtoiset ovat auttaneet asiak-

kaitamme mm. seurustelemalla hei-

dän kanssaan, olemalla saattoapuna. 

Kaikki vapaaehtoisten apu on terve-

tullutta. Vapaaehtoisena voit saada 

itsellesikin hyvän mielen, auttamalla toista! 

Vapaaehtoisena voit toimia eri järjestöjen kautta 

tai halutessa voit olla suoraan yhteydessä kotihoi-

don tai Aurinkomäen vanhainkodin osastonhoita-

jaan.  
 

Aurinkomäen vanhainkodissa on vuonna 2014 

ollut aktiivisia vapaaehtoisia viikoittain käymässä. 

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä ja saaneet iloa 

vapaaehtoisista. Lions Clubin vapaaehtoiset seu-

rustelevat asukkaiden kanssa, pelailevat pelejä ja 

muistelevat. He ovat myös olleet avustamassa 

saattajana tapahtumissa. 
 

Yhteistyötä olemme tehneet yhdessä omaisten, 

läheisten sekä monien vapaaehtoistyötä tekevien 

tahojen kanssa, kuten järjestöjen, yhdistysten ja 

seurakunnan kanssa. Yhteistyö on ollut hyvää ja 

sujuvaa, josta kiitämme teitä kaikkia ja toivomme 

jatkossakin yhteistyömme jatkuvan! 
 

Terveisin: 
  

Kotihoito 

Anette Salo, anette.salo@mantsala.fi 

puh. 040 314 5925 

 

Aurinkomäen vanhainkoti 

Seija Nurisalo, 

seija.nurisalo@mantsala.fi 

puh. 040 314 504

Kuva: Aurinkomäen palvelukeskus, Värttinä talo 

mailto:anette.salo@mantsala.fi
mailto:seija.nurisalo@mantsala.fi


Luonnollisesti Pornainen 
 

 

 

 

 

21/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2014 
 

 

 

 

Kysely pornaislaisille 
 

 
 

 

 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 
 

Mäntsälän kansalaisopiston kysely 
pornaislaisille:  
 

Mäntsälän kansalaisopisto haluaa kartoittaa por-
naislaisten tarpeita ja toiveita järjestettävistä 
kursseista.  Mistä aiheista tai mitä kursseja toi-
vot kansalaisopiston järjestävän Pornaisissa?  
Vastaa kysymykseen vapaamuotoisesti lähettä-
mällä ehdotuksesi joko postitse Mäntsälän kansa-
laisopistoon (Vanha Porvoontie 19, 04600 Mänt-
sälä), sähköpostilla kansalaisopisto@mantsala.fi  
tai kotisivujen palautelomakkeella 
www.mantsalanopisto.fi. Voit myös soittaa suo-
raan toimistoon p. 040 314 5371. Vastaa myös 
siinä tapauksessa, että haluat säilyttää tietyn 
kurssin ohjelmassa jatkossakin. 
 

Kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2015. Kevään 2015 
ohjelma on luettavissa joulukuussa osoitteessa 
www.mantsalanopisto.fi. Ohjelma on jaettu ko-
teihin 29.–30.11. Mäntsälän Uutisten välissä. Ky-
sy myös vapaita paikkoja syksyllä alkaneille kurs-
seille opiston toimistolta. 
 

Liikunta- ja kulttuuriseteleiden vastaanotto Por-
naisten kirjastolla tiistaina 20.1.2015 klo 18.30–
19.30. 
 

Kansalaisopiston henkilökunta kiittää kulunees-
ta vuodesta ja toivottaa Hyvää Joulua! 

 

mailto:kansalaisopisto@mantsala.fi
http://www.mantsalanopisto.fi/
http://www.mantsalanopisto.fi/
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Keuken palvelut tunnettuja ja arvostettuja 

Yrittäjät kaipaavat apua nyt myyntiin ja asiakkuuksien hankintaan 

 

Yrittäjiä kiinnostaa myynnin ja markkinoinnin 

tehostaminen sekä asiakkuuksien hankinta. Tämä 

käy ilmi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus 

Oy:n (Keuke) tuoreesta asiakastyytyväisyysky-

selystä. Lähes puolet Keuken asiakkaista haki 

neuvoja kuluneen vuoden aikana juuri markki-

nointiin sekä myyntiin ja asiakashankintaan. Myös 

verkostoituminen ja kumppaneiden löytyminen 

kiinnosti 33 prosenttia asiakkaista.   
 

– Se on positiivinen signaali. Sen sijaan, että ta-

lous- ja rahoitusneuvonta nousisi merkittävästi 

esille luvuista, yrittäjät näkevät, että vaikeina ai-

koina täytyy miettiä uusia tapoja tehdä myyntiä ja 

hankkia asiakkaita, toteaa Keski-Uudenmaan Ke-

hittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Elina Pekka-

rinen. 
 

Keukesta haettiin neuvontaa myös liiketoiminnan 

arviointiin ja strategian tekemiseen (45 %), talous- 

ja rahoitusneuvontaan (32 %) ja omistajanvaih-

doksiin ja yrityskauppoihin (30 %). 
 

– Omistajanvaihdokset on nostettu meillä tämän 

vuoden kärkiteemaksi niiden ajankohtaisuuden 

vuoksi. Eläköitymisbuumi koskettaa myös yrittä-

jiä ja yrityksille pitäisi löytää jatkajat. On tutkittu, 

että kansantaloudelle on huomattavasti tehok-

kaampaa jatkaa vanhoja yrityksiä uusien perusta-

misen sijaan, Pekkarinen sanoo. 

 

Neuvonnasta konkreettinen hyöty 
 

Yrittäjät kokevat Keukesta saamansa neuvonnan 

erittäin hyödylliseksi. Jopa 84 prosenttia kyselyyn 

vastanneista koki neuvonnan hyödylliseksi yritys-

toiminnan yleisen kehittämisen kannalta ja 80 

prosenttia kertoi neuvonnan vahvistaneen omia 

suunnitelmia. Yli puolet vastanneista kertoi saa-

neensa enemmän neuvontaa, kuin osasi odottaa. 

Neuvonnan hyöty näkyy myös konkreettisissa 

tuloksissa, 72 prosenttia ryhtyi heti toimenpiteisiin 

neuvonnan tuloksena ja 45 prosenttia uskoi hank-

keensa toteutuneen nopeammin neuvonnan avulla. 

Lähes 70 prosenttia yrittäjistä uskoi, että Keuken 

neuvonnasta oli konkreettista hyötyä liiketoimin-

nan kehittämisessä. 
 

Keuken yritysneuvojat saavat asiakkailta loistavat 

arvosanat. Kouluasteikoilla 4–10 neuvojien asian-

tuntevuus arvioitiin keskiarvolla 8,6. Ripeydestä 

keskiarvoksi tuli 8,8 ja palveluhalukkuudesta 9,1. 

Jopa 93 prosenttia asiakkaista olisi valmis suosit-

telemaan Keuken palveluja toisille yrityksille. 
 

– Erittäin hyvä tulos tutkimuksessa tuli myös 

Keuken tunnettuuden osalta. Noin 40 prosenttia 

asiakkaista kertoi tuntevansa Keuken entuudes-

taan. Tässä olemme parantaneet tulosta lähes puo-

lella viimevuotiseen verrattuna, sanoo Elina Pek-

karinen. 
 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä 

kyselytutkimuksena ja se lähetettiin Keukessa 

talvi-kevätkaudella 2013–2014 asioineille asiak-

kaille. Kyselyyn vastasi 108 asiakasta ja kyselyn 

vastausprosentti oli 20. 

Keuke 
 

Kuvassa: 
Toimitusjohtaja Elina Pekkarinen 
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Jätehuollon vinkit jouluun 
 

Näin vähennät joulun jätekuormaa: 
 

 Askartele joulukoristeet ja -kortit kierrätysma-

teriaaleista. 

 Käytä esim. käpyjä tai pipareita joulukuusen 

koristeina. 

 Anna lahjaksi jotakin aineetonta: palveluja, 

lahjakortteja tai aikaasi. 

 Pakkaa lahjat harkiten: suosi uudelleenkäytet-

täviä lahjapakkauksia. 

 Suunnittele joulutarjoilut kulutuksen mukaan, 

jotta ruokaa ei päätyisi poisheitettäväksi. 
 

Lajittelu- ja kierrätysvihjeet joulun jätteille: 
 

 Litistä kartonki- ja pahvipakkaukset tiiviisti 

sisäkkäin. 

 Laita lahjapaperit sekajätteeseen. 

 Käytä kinkkurasva esim. kastikkeen tai keiton 

pohjaksi. 

 Laita ylimääräinen kinkkurasva jäähdytettynä 

kompostiin, bio- tai sekajäteastiaan (ei viemä-

riin). 

 Pakasta ylimääräinen ruoka. 

 Lajittele pakkauslasi ja pienmetalli ekopistei-

den keräysastioihin. 
 

Eroon kuusesta joulun jälkeen: 
 

 Kuusien keräys alkaa 14.1., jolloin kuusten 

tulee olla keräyspisteissä. 

 Kuuset kerätään jäteastioiden vierestä niissä 

yhtiöissä, joissa on biojätekeräys. 

 Kuuset voi viedä myös yhteiskeräyspisteelle 

Pornaisten kirkonkylälle, Aurinkomäentie 1. 

 Kuusia vastaanotetaan maksutta myös Por-

naisten jäteasemalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedäthän Pornaisten oman pien-

jäteaseman? 
 

Pornaisten pienjäteasema sijaitsee Pornaisten Por-

tin teollisuusalueella, osoitteessa Läpimurrontie 4, 

07170 Pornainen. Asema on avoinna keskiviik-

koisin kello 11–18.  
 

Jäteasemalle voit tuoda veloituksetta mm. sähkö-

laitteet, metallit, risut ja oksat sekä haravointijät-

teen. 

Lisätietoja: www.iuj.fi  
 

Muistathan jäteastian talvi-

kunnossapidon 
 

Jäteauton kuljettajien työtä helpottavat kunnolliset 

lumityöt ja hiekoitus, jotka ovat pihojen osalta 

jokaisen kiinteistön vastuulla. 
 

Lumityöt tulisi tehdä sekä jäteastian ympäriltä että 

kulkuväyliltä. Myös jäteastian kansi on hyvä pitää 

lumettomana. 
 

Hiekoittaminen on erityisen tärkeää, jos pihatie tai 

jäteastian siirtoväylä viettää alaspäin. Liukkaan 

mäkitien vuoksi voi jäteastian myös siirtää tilapäi-

sesti toiseen paikkaan. Siirrosta tulee ilmoittaa 

hyvissä ajoin Itä-Uudenmaan Jätehuollon asia-

kaspalveluun, puh. 0200 70707. 
 

Huom. Jäteastioiden normaalit tyhjennyspäi-

vät voivat siirtyä 1–2 vuorokaudella aikaisem-

maksi tai myöhemmäksi jouluviikolla sekä 

uudenvuoden viikolla. 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

http://www.iuj.fi/
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Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran kuulumisia 
www.ppns.net 

 

Lasten ja nuorten teatterikerho 
 

Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran Lasten ja nuorten teatterikerho on suunnattu yli 9-vuotiaille. Se kokoon-

tuu Halkian Kivistöllä torstai-iltaisin klo 17–19. Ohjaajana toimii lastentarhanopettaja, nukketeatteritaiteilija 

Marja-Leena Kaskinen. Kerhossa tehdään ilmaisu- ja improvisaatioharjoituksia sekä omia lyhyitä näytelmiä. 

Kevätkaudella nuoret alkavat työstää omaa jännitysnäytelmää, joka esitetään seuran kevätjuhlassa touko-

kuussa. Kerho jatkuu joulun jälkeen to 8.1.2015 alkaen. Kerhossa on tilaa uusille jäsenille ja kiinnostuneet 

voivat ilmoittautua numeroon 050 570 1956/Kaskinen. 
 

Kerholaisten mietteitä 

syksyn harjoitusten lo-

massa 
 

Kerholaisilta kyseltiin, mikä 

on kerhossa mukavinta. Joo-

nan ja Miran mielestä näytte-

leminen on kivaa. –Tykkään 

eniten tehdä pieniä itse keksit-

tyjä näytelmiä, jatkaa Joona. 

 –Mun mielestä improvisointi 

on parasta, toteaa Mira. Sonja 

taasen kertoo pitävänsä alku-

lämmittelyistä ja hänestä näy-

telmien tekeminen on harras-

tuksessa parasta. Lindaa puo-

lestaan kiinnostaa näyttelemi-

nen ja ohjaaminen.  

 

Millaisista näytelmistä 

kerholaiset sitten pitävät 

eniten?  

 
Sonja kertoo pitävänsä urhei-

lullisista esityksistä, joissa 

pääsee liikkumaan paljon. 

Lindan mielestä sellaiset näy-

telmät, joissa saa ilmaista eri 

tunteita ja joissa yleisö nau-

raa, ovat parhaita. Joona pitää 

komedioista. Miran suosikke-

ja ovat puhenäytelmät. - Oi-

kein kohtalokkaat draamat 

ovat parhaita.  

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura, PPNS 
 

 

 
Linda on ollut mukana Lasten ja 

nuorten teatterikerhon lisäksi myös 

seuran kesäteatteritoiminnassa. Hän 

oli esiintyjänä ”sirkusmarkkinoilla” 

jo vuonna 2012 seikkailunäytel-

mässä Robin Hood. Hän näytteli 

kesällä 2013 Ulvovassa myllärissä 

ja viime kesänä näytelmässä Kek-

seliäs kettu. 
 

 
Joonalla on kokemusta näyttelijän 

työstä myös elokuva-alalla. Voitte 

nähdä hänet tänä syksynä ilmesty-

neessä elokuvassa Vadelmavene-

pakolainen. 

 

 

Kerholaisten esittely: 

 

 
Mira on harrastanut teatteria jo 

monta vuotta. Hänen suosikke-

jaan teatterissa ovat kohtalokkaat 

draamat. 

 

 
Sonja on innokas teatterikerho-

lainen. Hän tykkää liikunnallisis-

ta harjoituksista ja näytelmäko-

konaisuuksien tekemisestä.  

 

 

Kerholaisten esittely: 

 

 
Mira on harrastanut teatteria jo 

monta vuotta. Hänen suosikke-

jaan teatterissa ovat kohtalokkaat 

draamat. 

 

 
Sonja on innokas teatterikerho-

lainen. Hän tykkää liikunnallisis-

ta harjoituksista ja näytelmäko-

konaisuuksien tekemisestä.  

 

http://www.ppns.net/
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Tulossa keväällä myös: 
 

 viikonlopun kestävä yläas-

teikäisten teatterikurssi Kivis-

töllä 

 nuorten elokuvailta Kivistöllä 

 tienvarsien siivoustalkoot 

viikolla 19, koko kunnan alu-

eella haasteena kaikille yhdis-

tyksille ja yhteisöille, yhteis-

työssä kunnan kanssa 

 

 Seuraa ilmoittelua! 
 

 
 

Seuran kerhot ovat joulutauol-

la ja jatkuvat jälleen tammi-

kuussa viikolla 3: Touhu-

aamupäivä, Tempoa Tenaviin 

–musiikkiliikunta 0-4-v.,  

Lasten ja nuorten teatterikerho 

yli 9-v., Tenavasirkus 5-6-v., 

Sirkuskerhot 7-12-v., Tans-

si&Touhu 6-8-v. sekä kesäteat-

teriharjoitukset aikuisille.  

Lisäksi Kivistöllä kahvakuula-

treeni aikuisille. 
 

Kerhoissa on muutamia vapai-

ta paikkoja, kannattaa kysellä. 

Kerhojen ajankohdat ja lisätie-

toja sekä ohjaajien yhteystie-

dot löydät: www.ppns.net 
 

 

Pornaisten Pohjoinen Nuoriso-
seura ry (PPNs) kiittää kuntaa 
tästä hienosta tiedotuskanavas-
ta! Nettilehdissä toivottavasti 
kirjoitellaan sitten ensi vuonna! 
 

Kaikille avoin teatteriretki Helsinkiin 
 
Lähde mukaan katsomaan Unga Teaternin näytelmää 
 

Murrosikäisen käyttöohje  
to 5.2.2015 19.00  
Diana-näyttämöllä (Erottajankatu 7, 00130 Helsinki) 
 
Perhe-elämän haaste: Kumpi oikein kasvattaa kumpaa? 
Timo Parvela lähestyy vanhemmuuden peruskysymyksiä pilke  
silmäkulmassa, mutta vakava vastausyritys mielessä. 
 
Esitys on suunnattu yli 10-v., esityksen kesto noin 45 min.  
40 ensimmäistä mahtuu mukaan retkelle. 
 
Retken hinta 35 e/hlö sis. lipun ja bussimatkat (Halkia-
Pornainen kk-Jokimäki- Helsinki) 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset pe 2.1.2015 mennessä:  
p. 050 570 1956/Kaskinen tai p. 0400 300 294/Kainulainen 

 

 

Kesäteatteriuutisia 
 
Tulevana kesänä Halkiassa Koskenniskan kesäteatterissa nau-
runystyrät saavat kyytiä! Näyttämön valtaa Neil Hardwickin 
humoristinen draama  
 

Tankki täyteen – Maallamuuttajat 
 

Ohjaajana Tuija Kosonen.  
 
Näytelmäharjoitukset käynnistyvät tammikuussa, seuraa ilmoit-
telua. Haku on päällä: tule näyttelemään, lavastukseen, puvus-
tukseen, äänihommiin tai markkinointiin. Tervetuloa mukaan 
iloiseen ja tekevään joukkoomme! Jos monipuolinen tekeminen 
teatterin parissa kiinnostaa, ota yhteyttä:  
Varpu Hapuoja p. 050 5940 104 tai varpu@ppns.net  
 

 

http://www.ppns.net/
mailto:varpu@ppns.net
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Salibandykuulumisia Light Ironilta! 
 

Light Iron on perustettu vuonna 1990 ja toimii 

Pornaisissa keskittyen junioreiden salibandyhar-

rastuksen ylläpitämiseen. Useat joukkueet osallis-

tuvat Salibandyliiton sarjoihin. Seura järjestää 

myös kerhotoimintaa sekä kuntosählyä kaiken 

ikäisille. Joukkueita on tällä hetkellä 10: aikuis-

joukkueita löytyy sekä miesten että naisten puolel-

la, pojissa vanhin ikäluokka on -02 ja nuorin -08 

syntyneet ja tytöissä -02 ikäluokasta -07 syntynei-

siin saakka. Useimpiin joukkueisiin otetaan uusia 

pelaajia, yhteystiedot löytyvät nettisivulta 

www.lightiron.fi. Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Light Iron on pieni seura ja kaikki työ tehdään 

alusta loppuun vapaaehtoisvoimin: valmentajat, 

joukkueen johtajat, huoltajat, toimihenkilöt, seu-

ran hallituksen jäsenet sekä tietysti vanhemmat 

kaikki yhdessä luotsaavat joukkueen kerrallaan 

mahdollisuuksien mukaan aina C –ikäluokkaan 

asti. Pelaajat aloittavat lajin harrastamisen pääosin 

esikouluiässä tai ensimmäisellä luokalla ja matkan 

varrella joukkueisiin liittyy vielä yleensä muuta-

mia kavereita. Peliura seuran lilapaidassa voi olla 

siis jopa yhdeksän vuotta, eli kasvattajaseuralla on 

todella tärkeä rooli paitsi tietysti pelillisissä asi-

oissa, mutta myös siinä, että pidetään peli-iloa ja 

liekkiä lajiin yllä. Täältä on sitten hyvä lähteä 

pelaamaan maailmalle isompiin seuroihin ja kul-

kemaan kohti uusia ja suurempia haasteita.  

 

 

 

 

Syksyn vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus: 
 

 Puheenjohtaja Mika Vilén, F2 pojat  

valmentaja, Light Iron naiset valmentaja 

 Varapuheenjohtaja Susanna Huuskonen, 

E tytöt joukkueenjohtaja 

 Sihteeri Hanna Hoffrén-Pekkarinen,  

F2 pojat joukkueenjohtaja 

 Rahastonhoitaja Marko Siponen,  

D tytöt joukkueenjohtaja 

 Varustevastaava Mia Haansuu,  

E2 pojat joukkueenjohtaja 

 Tiedotusvastaava Mari Högman,  

D2 pojat joukkueenjohtaja 

 Pöytäkirjantarkastaja Nea Kanerva,  

G pojat joukkueenjohtaja 

 Pöytäkirjantarkastaja Mervi Tuominen,  

kerho/pojat 08 joukkueenjohtaja 

 

Uuden hallituksen tavoitteena on lisätä yhteistyö-

tä, yhtenäistää toimintatapoja ja näkyvyyttä sekä 

luoda parhaat mahdolliset puitteet joukkueiden 

toimintaan. Sääntöjä tullaan päivittämään, ja 

suunnitelmissa on hakeminen sinettiseuraksi tule-

vaisuudessa.   

 

Näkyvyyden ja tavoitettavuuden parantamiseksi 

työn alla tällä hetkellä on nettisivujen uudistami-

nen, josta jatkossa voi lukea seuran, hallituksen ja 

joukkueitten kuulumisia. Voit seurata meitä myös 

facebookissa: 

https://www.facebook.com/LightIronsalibandy.  

 

Tuleva vuosi on seuramme juhlavuosi ja Light Iron haluaa toivottaa kaikille 

rauhallista joulua ja urheilullista sekä ikimuistoista vuotta 2015! 

Light Iron 
 

http://www.lightiron.fi/
https://www.facebook.com/LightIronsalibandy


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suuri kiitos Luonnollisesti Pornainen 

 –lehteen vuosien varrella juttuja ja kuvia  
lähettäneille sekä kaikille lehden lukijoille. 
 

Ensimmäinen lehti ilmestyi lokakuussa v. 2000, 
jonka jälkeen lehti on ilmestynyt neljä kertaa 
vuodessa; ensin mustavalkoisena ja arkkinidot-
tuna ja vuodesta 2006 alkaen värillisenä ja 
vihkonidottuna. Kaikkiaan on ilmestynyt 57 
numeroa. Lehti on jaettu postin mukana jokai-
seen talouteen Pornaisissa. 
 

On ollut todella mielenkiintoista tehdä lehteä, 
joka toivottavasti on välittänyt lukijoilleen 
uutta tietoa kunnastamme.  
Vuonna 2015 lehti siirtyy verkkojulkaisuksi. 
 

Kiittäen  
lehden tekijä Tarja P. 
tiedotusvastaava Seija M. 
 

Kuvat: 
Parkkojan koulun 
4. luokan oppi-
laiden piparkak-
kutalotalkoista ja 
valmiista upeista 
taloista. 



 

 

Luonnollisesti Pornainen 4/2014 

 

Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettu kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyi neljä kertaa vuodessa. 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 

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

      

Seuraava lehti ilmestyy verkkojulkaisuna kunnan kotisivuilla www.pornainen.fi keväällä 2015 

 

Filisteri-teatteri 
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