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Hyvät lukijat 
 

Kesälehdessämme on juttuja sekä  

menneistä että tulevista tapahtumista. 

Tervetuloa mukaan kesän tapahtumiin. 
 

SAFA-palkinto myönnettiin tänä  

vuonna pienten kuntien (45) aluearkki-

tehtitoiminnalle ja palkinto luovutettiin  

Pornaisten kunnalle, joka on hyvä  

esimerkki ansiokkaasta aluearkkitehti-

toiminnasta, asiasta lisää sivulla 7.  
 

Kunnanhallituksen avustukset ovat  

haettavina elokuun loppuun mennessä. 
 

Toivotamme kaunista kesää lukijoille! 
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Mustijoen terveysasemien toiminta  
kesällä 2013 
 

Pornaisten terveysaseman vastaanotto-
toiminta on suljettuna 1.7. – 28.7.2013.  
Pornaisten kuntalaisia palvelee tällä ajalla Mäntsälän 
terveysasema.  
 
Hoidon tarpeen arviointi / ajanvaraus  
ma – pe klo 8.00 – 9.30 p. 019 264 5833.  
Muut asiat klo 12.30 – 13.30 p. 019 264 5834. 
 
Mäntsälän neuvontapuhelin p. 019 264 5820 palvelee 
myös Pornaisten kuntalaisia. Lääkkeet saa eReseptillä 
suoraan apteekista tai soittamalla muut asiat numeroon 
klo 12.30 – 13.30, paperireseptit saa Mäntsälän terveys-
aseman potilastoimistosta ma – to klo 8.00 – 16.00 ja  
pe klo 8.00 – 14.00. Reseptien uusinta pyydetään hoita-
maan pääasiallisesti ennen kesää.   
 
Diabetestarvikejakelu hoidetaan Mäntsälän terveysase-
man alakerrassa keskiviikkoisin klo 15.00 - 15.45. Dia-
betestarvikkeita voi tilata myös potilastoimistosta saata-
valla lomakkeella tai diabeteshoitajalta puhelinaikana 
klo 12.30 -13.00 p. 040 314 5074, p. 040 314 5562 tai 
sähköpostilla marja-leena.rintala(at)mantsala.fi tai 
noora.ranta(at)mantsala.fi. Tilattujen tarvikkeiden nouto 
potilastoimistosta aukioloaikana. 
 
Pornaisten terveysaseman laboratorio on suljettuna  
1.7. – 28.7.2013. Muut HUSlabin toimipisteet palvelevat 
normaalisti. Toimipisteet löytyvät osoitteesta 
www.hus.fi.  
 
PÄIVYSTYS toimii normaalisti Mäntsälän terveys-
asemalla joka päivä klo 8.00 – 18.00 p. 019 264 5500.  
Iltapäivystys toimii Porvoon sairaalan terveysaseman 
päivystyksessä ma – pe klo 16.00 – 22.00 ja la – su klo 
8.00 – 22.00 p. 020 692 260.  
Yöpäivystys toimii Porvoon sairaalassa joka päivä klo 
22.00 – 8.00 p. 019 548 2551. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen eli Mustijoen perusturvan 
osalta viimeisin tieto kesäaukioloajoista löytyy Mäntsä-
län kunnan kotisivuilta www.mantsala.fi.  

 

 
 

Kunnanviraston ym. sulkemi-
nen kesällä 
 
Kunnanvirasto 
on suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa eli  
1.7.–28.7.2013. 
 
Vapaa-aikatoimisto 
on samoin suljettu 1.7.–28.7.2013. 
 
Kirjaston  
kesäaukioloajat 1.6.–31.8. 
ma, ti ja to 12.00–19.00 
ke, pe ja juhannusaaton aatto 10.00–15.00 
 
Vesilaitoksen päivystys 
Mäntsälän Vesi 

 työaikana 040 3145 436 
 muulloin 0400 802 591 

 
Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto 
kotikunta Askola, toimisto suljettu 1.-21.7.2013 
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata 
päivystäjiltä seuraavasti: 

 viikko 27, Päivi Kauppinen-Ketoja,  
p. 040 763 9389 

 viikko 28, Matti Männikkö 
p. 0400 415 083 

 viikko 29, Antti Ikonen 
p. 0400 841 151 

 ympäristönsuojelussa ei ole erillistä päivys-
tystä, kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä 
rakennustarkastaja 

Kesäaukiolot 
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Olennaiset muutokset kunnan  
toiminnassa ja taloudessa  
 
Kunnan velkamäärää saatiin edelleen vähennettyä 
kertomusvuoden aikana.  Uutta pitkäaikaista lai-
naa kunnan investointeihin oli varauduttu nosta-
maan talousarvion mukaisesti 2.500.000 €. Sitä ei 
kuitenkaan tarvinnut nostaa ollenkaan vaan tarvit-
tava rahoitus voitiin hoitaa tulorahoituksella ja 
Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuksilla. Lainoja 
maksettiin pois 1.909.088 €, mikä oli pitkäaikais-
ten lainojen nettovähennys vuoden aikana. Pitkä-
aikaisten lainojen lainamäärä asukasta kohti aleni 
1.989 €:sta 1.612 €:oon. 
 
Verotulot alenivat vuoteen 2011 verrattuna 45.907 
€ eli 0,3 %.  Alenemiseen on vaikuttanut mm. 
verotuksen kuntajako-osuuden pienennys. 
 
Valtionosuudet alenivat vuoteen 2011 verrattuna 
huomattavasti, 536.696 € eli 8,1 %. 
 
Työllisyystilanne heikkeni hieman edellisvuodesta 
eli 0,3 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttö-
myysasteen ollessa 4,8 %, kun se oli edellisenä 
vuonna 4,5 %. Korkeimmillaan työttömyyspro-
sentti oli joulukuussa (5,6) ja alimmillaan touko-
kuussa (4,1). Yli vuoden työttömänä olleiden kes-
kimäärä oli noin 24 % kaikista työttömistä työn-
hakijoista. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 
26 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 
119 henkilöä/kk. Avoimia työpaikkoja oli keski-
määrin 10 kuukaudessa. 
 
Kertomusvuoden tulos heikkeni huomattavasti 
edelliseen vuoteen verrattuna ja on – 667.315 € 
(+1.319.298 €/2011). Vuosikate heikkeni myös 
huomattavasti edellisvuoteen verrattuna ja on 
698.221 € (2.680.590 €/2011). 
 
Rahoituskulut pysyivät edelleen alhaisina johtuen 
syksyllä 2008 alkaneesta korkotason laskusta. 
Korkotaso on tällä hetkellä niin alhaalla, että tule-
vina vuosina on kuitenkin syytä varautua korko-
kulujen kasvuun, koska uutta lainaa joudutaan 
ottamaan vanhojen lainojen maksuun ja suunnitel-
tuihin investointeihin. 

 
 
 
 

Käyttötalousosan toteutumis-
vertailua 
 

Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot 
olivat 25,9 milj. €, eli 0,4 milj. € enemmän kuin 
muutetussa talousarviossa. Toimintamenot olivat 
2,2 milj. € eli 9,2 % edellisvuotta suuremmat. 
Toimintatuotot olivat 4,1 milj. €, lisäystä edelli-
sestä vuodesta 677.106 € eli 19,8 %.  
 
Isohkot muutokset johtuvat siirtymisestä osittain 
sisäisten kustannusten käyttöön (ruokahuolto, 
siivous ja kiinteistöjen huolto keskitettiin teknisen 
hallinnon alaisuuteen). 
 
Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista 
muodostivat palvelujen ostot, joiden osuus toimin-

Tilinpäätös 2012 

Tilinpäätös 2012   TP TP TA

2011 2012 2013

Asukasluku 5 122 5 133 5 210

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 19,50

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 3,3 3,0 5,9*)

Muutos-% 15,5 -7,1 86,9

Toimintamenot, milj. euroa 23,5 24,8 28,5*)

Muutos-% 6,3 5,4 17,9

Verotulot, milj. euroa 16,5 16,5 18,4

Muutos-% 6,3 -0,3 8,2

Euroa / asukas 3 230 3 208 3 532

Valtionosuudet, milj. euroa 6,7 6,1 5,9

Muutos-% 2,5 -8,1 -3,7

Euroa / asukas 1301 1 193 1 132

Vuosikate, milj. euroa 2,7 0,7 1,5

Prosenttia poistoista 197 51 107

Euroa / asukas 524 137 286

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,9 1,6 4,3

Lainakanta, milj. euroa 10,2 8,3 11,1

Euroa / asukas 1 989 1 612 2 131

*) Ei vertailukelpoinen edellisvuosiin, koska luvut  
sisältävät myös sisäiset tulot ja menot 
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tamenoista on kasvanut koko ajan ja erityisesti pe-
rusturvapalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelta 
ostettavaksi olivat jo 65,8 % (65,5 %/2011). 
Toiseksi suurin kuluerä olivat henkilöstömenot, 
joiden osuus taas on laskenut em. syystä ja olivat 
27,7 % (27,9 %/2011) toimintamenojen loppusum-
masta.  
 
Hallintokunnista kunnanhallituksen osuus toimin-
tamenoista oli suurin, koska perusturvapalvelujen 
osuus talousarviossa kuuluu nyt kunnanhallituk-
sen alle. Osuus oli noin 59 % (61 %/2011) ja kas-
vu edellisvuodesta 7,8 % (7,6 %/2011). Seuraavi-
na olivat tekninen lautakunta 12 %:n (9 %/2011) 
osuudella, kasvu edellisvuodesta 45,4 %, kasvu 
johtuu ruoka- ja kiinteistönhoitopalvelujen siirros-
ta tekniselle lautakunnalle (0,5 %/2011). Sivistys-
lautakunta 27 % (29 %/2011), kasvu edellisvuo-
desta 2,7 % (4,8 %/2011).  

Käyttötuloista teknisen lautakunnan osuus oli 
suurin, noin 77 %, kasvu johtuu ruoka- ja kiinteis-
tönhoitopalvelujen siirrosta tekniselle lautakun-
nalle (63 %/2011). Seuraavana oli kunnanhallitus 
12 %:n (24 %/2011) osuudella. Sivistyslautakun-
nan tulojen kasvu oli huomattava johtuen eri 
hankkeisiin saaduista valtionrahoituksista. Samoin 
vapaa-aikalautakunnan tuloja kasvattivat eri 
hankkeisiin saadut valtionrahoitukset. 
 
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 
26.6.2013 
 
Lisätiedot: 
Timo Kaikkonen, talousjohtaja 
puh. 040-7191 885 
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 
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Avustushakemukset kunnanhallitukselle 

 

Pornaisten palveluhakemisto  
 
Uusi Palveluhakemisto vuosille 2013 - 2014 on 
valmistunut ja jaettu joka talouteen Pornaisissa. 
Hakemisto kootaan kahden vuoden välein vuo-
rovuosin Pornaisissa järjestettävien messujen 
kanssa. 
 
Hakemistoa on saatavana myös kunnantalolta, 
kirjastosta ja postista. 
 

 

 

Yhteisöavustukset 
 
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset 
ovat haettavana 31.8.2013 mennessä. 
 
Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten 
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet: 
 
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröi-

ty ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen tai 
yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa 
Pornaisissa. 
 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen 
vastaista. 
 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toimin-
nan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 
 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja nii-
den muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 
 

5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja ta-
loudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen 
myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousar-
vio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminta-
kertomus). 
 

6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, 
mikäli näitä ohjeita rikotaan. 
 

7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodes-
sa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

 
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa ha-
kuajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitteella: 
Pornaisten kunnanhallitus, PL 21, 07171 Pornai-
nen. Hakemuslomakkeita on saatavissa kunnan-
toimistosta tai niitä voi tulostaa kunnan kotisivuilta 
Ajankohtaista-palstalta. 
 
 

 

Järjestö- ja seurojentalojen  
avustukset 
 
Vuoden 2013 talousarviossa on varattu määrä-
rahaa järjestö- ja seuratalojen avustuksia var-
ten. 
 
Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seu-
ratalojen avustuksia varten tulee toimittaa 
31.8.2013 mennessä kunnanhallitukselle 
osoitteella PL 21, 07171 Pornainen. 
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SAFA-palkinto aluearkkitehtitoiminnalle 
 
Suomen Arkkitehtiliiton palkinto myönnettiin tänä 
vuonna niille pienille kunnille, jotka ovat palkan-
neet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen 
asiantuntijakseen. Palkinto myönnettiin 19.4.2013 
Porissa järjestettyjen Arkkitehtipäivien yhteydes-
sä; tunnustuksen vastaanottivat kaikkien 45 pal-
kinnon saaneen kunnan puolesta Pornaisten kun-
nan edustajat: kunnanjohtaja Markku Hyttinen, 
tekninen johtaja Jukka Pietilä ja aluearkkitehti 
Ulla-Maija Upola.  
 
– Pornaisten kunta on hyvä esimerkki ansiokkaas-

ta aluearkkitehtitoiminnasta. Aluearkkitehdin 

kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena Pornaisissa on 

lähes koko kunnan kattavat osayleiskaavat, kun-

nan keskustaa kehitetään suunnitelmallisesti, kult-

tuuriympäristöä ja rakennusperintöä hoidetaan 

hyvin ja ympäristökasvatuksen projekteja on to-

teutettu yhdessä koululaisten ja kaikkien kunta-

laisten kanssa. Lisäksi aluearkkitehdin toimialu-

een toisessa kunnassa Myrskylässä on järjestetty 

arkkitehtuurikilpailu uuden asuinalueen suunnit-

telusta, SAFA-palkintolautakunnan puheenjohtaja 

Mari Matomäki perusteli valintaa Arkkitehtipäi-

villä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluearkkitehtitoiminta palkittiin 
 

 

SAFA-palkinto on mäntykoteloon sommiteltu 
akryylilaatta, johon on kaiverrettu acanthus-
lehvä. 
 

Palkinto jaetaan tunnustuksena kunnalle tai 
muulle yhteisölle, joka esimerkillisellä tavalla 
on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja 
tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan 
valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen 
kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista 
koostuva lautakunta. 
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Kirjojen poistomyynti kirjastossa 
10. – 20.6.2013 
 
Tule tekemään löytöjä ja täydennä omaa kirjakokoel-
maasi kirjaston poistokirjamyynnistä. Kaikki kirjat euron 
kappale! 
 
Kirjoja voi hyödyntää myös uusiokäyttöön. Kuvassa 
oleva kukkaruukku on tehty vanhoista tietosanakirjoista 
maalaamalla kirjat valkoisella maalilla ja poraamalla 
kirjapinoon ruukun mentävä reikä. Ideavinkki Ihana-
lehden numerosta 2/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syksyn uutuuskirjat tilattu 
 
Kirjaston ensi syksyn kirjatilaukset on jo tehty ja han-
kinnassa olevista kirjoista voi tehdä ennakko-varauksia. 
Uutuuskirjat voi varata ennakkoon kirjaston internet-
sivuilta Porsse-tietokannan kautta osoitteessa 
www.pornainen.fi/kirjasto - Porsse. 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen  
S-posti: porkir@pornainen.fi  
www.pornainen.fi/kirjasto  
 

Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:  
040 174 5060 
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad: 
040 356 8573 
 

Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8. 
ma, ti ja to 12.00–19.00 
ke, pe ja juhannusaaton aatto 10.00–15.00 

E-kirjoja kirjastossa 
 

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden 
kokeilla e-kirjojen käyttöä vuoden 2013 loppuun 
saakka. E-kirjojen lataaminen edellyttää sopivan 
lukuohjelman lataamista omalle laitteelle ja My 
Adobe -tilin luomista. Lukuohjelma aktivoidaan 
My Adobe -tunnuksen avulla. Ellibsin e-
kirjapalvelun kanssa yhteensopivia lukuohjelmia 
ovat Adobe Digital Editions tietokoneille ja 
Bluefire Reader mobiililaitteille.  
 

Lisätietoja sekä ohjeet lukuohjelman lataami-
seen ja e-kirjojen lainaamiseen löydän kirjas-
ton internet-sivuilta 
http://www.pornainen.fi/kirjasto/ajankohtaista/ 
 

E-kirjakokoelmaan kuuluvat  
teokset: 
 

 Satu Grönroos: Lumen syli 
 Pasi Ilmari Jääskeläinen: Harjukaupungin 

salakäytävät 
 Päivi Kannisto: Elämäni nomadina. Irtolaisia, 

seikkailijoita ja elämäntapamatkaajia 
 Elina Lappalainen: Syötäväksi kasvatetut 
 Roope Lipasti: Rajanaapuri 
 Saija Nissinen: Sitomisen taito 
 Mikko Porvali: Operaatio Hokki – Päämajan 

vaiettu kaukopartio 
 Jyrki Vainonen: Linnunpöntönrakentaja 
 Harri Tapper: Loimu ja lumi 
 Mia Vänskä: Musta kuu 
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Kirjastipendien saajat:  
 
Halkian eskarit: 
 

 Hilda Vaittinen,  
Sinivalaat-ryhmä 
 

 Tilma Nieminen,  
Kalat-ryhmä  

 
Yhtenäiskoulun esikoulu: 
 

 0A Konsta Kinnunen,  
Sydämet-ryhmä 
 

 0A Enni Meriläinen,  
Timantit-ryhmä 
 

 0B Teemu Isoniitty,  
Raketit-ryhmä  
 

 0B Josie Holappa,  
Robotit-ryhmä 

 
Laukkosken esiluokka: 
 

 Viivi Mäkinen,  
Haukka-ryhmä 
 

 Ada Patjas,  
Kotka-ryhmä 
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Potilasturvallisuus 
 
Mäntsälän ja Pornaisten terveydenhuollossa on 
maaliskuussa otettu henkilökunnan käyttöön poti-
lasturvallisuuteen liittyvä HaiPro-järjestelmä. 
Järjestelmän tavoitteena on potilasturvallisuuden 
parantaminen. HaiPro-järjestelmän avulla henki-
lökunta pystyy tuomaan helposti ja yksinkertaises-
ti esiin potilasturvallisuutta uhkaavat riskitekijät. 
Tavoitteena on löytää ja kehittää toimia, jolla 
kyseinen potilasturvallisuutta uhkaava tilanne 
saataisiin estettyä ja täten parannettua potilastur-
vallisuutta sekä hoidon laatua. HaiPro-järjestelmä 
on käytössä lähes kaikissa suomen sairaanhoito-
piireissä. 
 

Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilasturvalli-
suus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa 
oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta ai-
heudu mitään haittaa. Henkilökunta pyrkii huomi-
oimaan potilasturvallisuuden kaikessa toiminnas-
saan.  Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa 
hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän 
läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuu-
den edistämisessä.  
 

Parantaaksemme potilasturvallisuutta on asiak-
kailla mahdollisuus tehdä sähköinen vaaratapah-
tumailmoitus. 
 
Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan/asiakkaan 
turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aihe-
uttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat  

voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin potilaal-
le/asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajois-
sa eikä potilaalle/asiakkaalle ehdi aiheutumaan 
siitä mitään haittaa. Ilmoitukset käsittelee potilas-
turvallisuudesta vastaava henkilö. 
 

Sähköinen vaaratapahtumailmoitus tehdään inter-
netin kautta. Lomakkeen täyttäminen on nopeaa ja 
yksinkertaista. Tärkeää on kuvata potilasturvalli-
suutta uhkaava tilanne mahdollisimman tarkasti, 
jotta asia voidaan käsitellä kyseisessä yksikössä ja 
tilanne voidaan jatkossa estää. Ilmoittaminen ta-
pahtuu ilman omia henkilötietoja. Vaaratapahtu-
mailmoituksen voi tehdä myös terveyskeskuksesta 
saatavalla paperisella lomakkeella. 
 

Potilasturvallisuusilmoitus ei ole asiakaspalaute-
kanava. 
 

www.mantsala.fi  
 ikäihmistenpalvelut – potilaan oikeudet - poti-

lasturvallisuus  
http://www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-
perhe/ikaihmisten-palvelut  

 

 terveyspalvelut – potilaan oikeudet - potilas-
turvallisuus  
www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-
perhe/terveyspalvelut/potilasturvallisuus 

 

Lisätietoa asiasta saa Mäntsälän ja Pornaisten 
terveydenhuollon henkilökunnalta. 
 

Mustijoen perusturva 
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Sähköinen asiointi 
 

Mäntsälän ja Pornaisten terveydenhuollossa otetaan vielä tämän 
kevään ja tulevan syksyn aikana käyttöön sähköisiä palveluita. 
Palveluiden kehittämisellä pyritään helpottamaan potilaan asiointia 
sekä asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta 
asiakkaan hoidossa. Ensimmäisessä vaiheessa 10.6. otetaan käyt-
töön tekstiviestipalvelu vastaanotossa ja työterveyshuollossa. Pal-
velun avulla henkilökunta voi asiakkaan luvalla lähettää hänelle 
esimerkiksi laboratoriotuloksia tekstiviestillä. Tekstiviestiin mah-
tuu noin 160 merkkiä, joten tuloksista kertominen on rajallista 
esimerkiksi ”laboratoriokokeet ovat hyvät. Jatketaan hoitosuunni-
telman mukaisesti”.  Suurimman avun tekstiviestipalvelun odote-
taan tuovan Marevan - potilaiden hoitoon. Tekstiviestin avulla 
hoitohenkilökunta voi lähettää asiakkaalle Marevan arvon, annos-
teluohjeen ja tiedon seuraavasta kontrollista. Tekstiviestipalvelua 
laajennetaan syksyllä mm. neuvoloihin ja kouluihin. 
 
Sähköistä asiointia on tarkoitus laajentaa syksyllä asteittain myös 
muihin palveluihin. Sähköinen asiointi mahdollistaa mm. teksti-
viestimuistutuksen lähettämisen varatusta ajasta esim. vuorokautta 
ennen, ajanvaraamisen web-asioinnin kautta, erilaiset verkkolo-
makkeet esim. kouluterveydenhuoltoon. Verkkolomakkeiden avul-
la organisaatiossa pystytään paremmin mm. valmistautumaan vas-
taanottokäyntiin, kun asiakkaan esitiedot ovat jo ennen vastaanot-
toa saatavilla ja läpikäytävissä. 

 
Päivähoito 
Hae päivähoitopaikkaa sähköisesti! 
Mustijoen perusturvan (Mäntsälä + 
Pornainen) alueen päivähoitoasioista 
ja yhteystiedot saa isäntäkunta Mänt-
sälän kotisivuilta, joka kotiin jaetusta 
Pornaisten palveluhakemistosta, 
Mäntsälässä kunnantalolla sijaitse-
vasta päivähoitotoimistosta sekä päi-
väkodeista.  
 

Päivähoitohakemus löytyy sekä säh-

köisenä että käsin täytettävänä pape-
riversiona internetistä Mäntsälän 
kunnan kotisivuilta 
www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-perhe/paivahoito-ja-esiopetus  
lomakkeista.  
 

Toivomme, että vanhemmat täyttäisivät ensisijaisesti sähköi-
sen hakemuksen ohjeet luettuaan. 
 

Paperisia hakemuslomakkeita saa Pornaisten kunnanvirastosta os. 
Kirkkotie 176, Pornainen sekä molemmista Pornaisissa toimivista 
päiväkodeista, Aurinkolinnasta ja Linnunlaulusta. 

PÄIVÄHOITOTOIMISTO 
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 
paivahoito(at)mantsala.fi 
Varhaiskasvatuspäällikkö 

Erja Sihlman, 040 314 5734 
Paikkatyöryhmän vastuuhenkilö 

Merja Harmokivi, 040 314 5748  
Toimistosihteeri 

Marja-Liisa Koskinen,  
(019) 264 5761 
• päivähoitomaksut  

Toimistosihteeri 
Marja Nerg, 040 314 5097 
• päivähoitolaskutus  
• yksityisen hoidon tuen maksa-

tusasiat 
• lasten kotihoidontuen kuntalisä 

 
PÄIVÄKODIT PORNAINEN 
Aurinkolinna 
Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
Pk.johtaja Satu Nevala, 040 314 5085 
päivähoitopaikkoja 1 – 5 -vuotiaille 
paivakoti.aurinkolinna(at)mantsala.fi 
avoinna klo 7.00 – 17.00 
 
Linnunlaulu 
Paalantie 1, 07170 Pornainen 
Pk.johtaja Satu Nevala, 040 314 5085 
päivähoitopaikkoja 1 – 5 -vuotiaille 
paivakoti.linnunlaulu(at)mantsala.fi 
avoinna klo 6.00 - 17.30 
 
ESIKOULULAISTEN 
HOITORYHMÄT, PORNAINEN: 
Reppu  
Alkutaival 16, 07190 Halkia 
040 314 5118 
Leppis  
Koulutie 4, 07170 Pornainen 
040 314 5117 
Kotopesä 
Krouvarintie 64, 07150 Laukkoski 
0400 628 719 
Yhteyshenkilö: vs. pk. johtaja  
Sanna Virkki, 040 314 5084 
sähköposti: 
etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi 
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Mäntsälän ja Pornaisten ikääntyvät asukkaat haluavat  
tulevaisuudessa asua nykyisessä kodissaan 
 
Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa tutkittiin mar-
raskuussa 2012 ikäihmisten asumista. Tutkimus 
toteutettiin lähettämällä v. 2012 kyselylomakkeet 
1200 yli 55-vuotiaille, jotka valittiin kuntien re-
kistereistä satunnaisotannalla. Tutkimustuloksista 
selvisi, että suurin osa vastaajista on tyytyväisiä 
nykyiseen asumistilanteeseensa ja vastaajat usko-
vat tulevaisuudessakin asuvansa nykyisellä paik-
kakunnalla. Nykyisen asumisen suurimmaksi on-
gelmaksi kuitenkin koetaan, että liikuntaa helpot-
tavat välineet eivät mahdu kaikkiin asuntoihin 
toivotun mukaisesti. Asuntoja suunniteltaessa 
tulisi esimerkiksi huomioida asukkaat, joilla on 
liikkumisvaikeuksia. Myös kevyen liikenteen 
väyliin asuinympäristössä tulisi kiinnittää huomio-
ta ja niiden ylläpitämisessä olisi parantamisen 
varaa. 
 
Mäntsälään lähetettiin 960 kyselylomaketta ja 
Pornaisiin niitä lähetettiin 240. Vastauksia saatiin 
yhteensä 512, jolloin vastausprosentiksi muodos-
tui 42,7 prosenttia, joka on erittäin korkea verrat-
tuna vastausprosentteihin muissa kirjekyselyinä 
tehdyissä tutkimuksissa. 
 

Vastaajista suurin osa toivoo asuvansa itsenäisesti 
tulevaisuudessa ja kotiin saatavat palvelut miellyt-
tävät enemmän kuin ajatus palvelutalossa asumi-
sesta. Tämän vuoksi kotiin saataville palveluille 
löytyykin kysyntää ja mitä vanhemmaksi asukkai-
den keski-ikä nousee, sitä enemmän kysyntää 
palveluille löytyy. 
 
Tutkimuksen ikääntyvien asumisesta Mäntsälän ja 
Pornaisten kunnissa toteuttivat Laurea-
ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat 
lehtori Kari Halmeen ohjaamana. Toimeksianto 
tutkimukselle annettiin syksyllä 2012 Mäntsälän 
ja Pornaisten kuntien muodostaman Mustijoen 
perusturvan toimesta. 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antavat: 
 
Rauni Ohvo, toimitusjohtaja, Mäntsälän Vuokra-
asunnot Oy, puh. 040 314 5475 ja 
 
Kari Halme, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu, 
puh. 046 856 7760 
 
 
 

 
 
 
 

Ikääntyvien asuminen Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa 2020 
 



Luonnollisesti Pornainen 
 
 
 

 

 
13/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2013 
 

  

 
 
 

Pornaisten Yhtenäiskoulun oppilaiden vanhemmat kertoivat  
käsityksiään koulukuraattorin työstä 
 

 
Laurea Ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikön 
sosionomiopiskelija Sini Mattila selvitti kevään 
aikana, mitkä olivat Pornaisten Yhtenäiskoulun 
oppilaiden vanhempien käsityksiä koulukuraatto-
rin työstä.  Viime joulukuussa aloitettu opinnäyte-
työ valmistui huhtikuun lopussa. Työssä perehdyt-
tiin erityisesti koulukuraattorin työnkuvaan perus-
tehtävän ja lainsäädännön näkökulmasta. Haasta-
teltavia vanhempia oli kuusi kappaletta.  
 

Vanhempien mielestä koulukuraattorin roolin 
kuuluu olla vanhempien tuki, ylläpitää työrauhaa, 
selvittää riitatilanteita, tukea opettajia työssään, 
tukea oppilasta koulunkäynnissä ja olla yhteistyö-
kumppani niin kodin kuin oppilaankin kanssa. 
Koulukuraattorin hyvistä ominaisuuksista van-
hempien mielestä tärkeimpiä ovat ammatillisuus 
ja hyvä osaaminen. Heitä huolettavat kunnan 
säästäminen ja häiriköivät oppilaat. Vanhempien 
mielestä töitä koulussa riittää, joten sosionomin 
virka kouluun olisi perusteltua. Sosionomin viral-
la voitaisiin saada myös jo olemassa olevan kou-
lukuraattorin työmäärää pienemmäksi. 
 

Opinnäytetyön tekijä Sini Mattila on työskennel-
lyt kuluneen lukuvuoden Pornaisten Yhtenäiskou-
lussa koulunkäyntiavustajana ja iltapäiväkerho 
Leppiksen ohjaajana. Hän on aloittanut opiskelun-
sa vuonna 2009 ja hän tiesi koko koulutuksensa 
ajan, että hän tulisi joskus työskentelemään kou-
lumaailmassa. Hänen tavoitteensa on työskennellä 
jonain päivänä koulukuraattorina. 
 

Koko opinnäytetyö on luettavissa www.theseus.fi. 

Kirjoittajan yhteystiedot:  
Sini Mattila, sininaaa@gmail.com, p 044 3323823 

 

Kukku - kulttuuria lapsille ja nuorille! 
 

Maailman ensimmäinen Kukku - kulttuuria lap-
sille ja nuorille -tapahtuma toteutettiin toukokuun 
lopussa Pellava-aukiolla ja nuorisotalo PoNun ym-
päristössä. Tapahtumassa nähtiin ja kuultiin upeita 
nuorten esiintyjien esityksiä, tehtiin kirpputorilöytö-
jä, kokeiltiin kulttuuria ja kädentaitoja eri toiminta-
pisteillä, skeitattiin, scootattiin, pelattiin ja maistel-
tiin nuorten valmistamia herkkuja. 

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille - hienoa, 
että olitte viettämässä mukavaa päivää kanssamme! 
 

Erityiskiitos vielä tapahtuman nuorille järjestäjille 
onnistuneista järjestelyistä ja hienoista esityksistä! 
Olette loistavia! 

Kukku – kulttuuria lapsille ja nuorille –työryhmä, 
http://kukku.dy.fi 

 

Yhtenäiskoulu 
 



Luonnollisesti Pornainen 
 
 
 

 

 
14/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2013 
 

 
 
 

Nyt kaikki lapset polskimaan! 
 
Kesä on jo ovella ja pian starttaa myös lasten 
rantauimakoulu! Pitkän perinteen mukaan 
järjestämme jälleen uimakoulun 5-12-
vuotiaille lapsille Kotojärven uimarannalla 
mahtavissa puitteissa. Kahden viikon ”inten-
siivikurssin” tavoitteena on, että pienimmät 
uimarit tottuisivat olemaan järvivedessä pelot-
tomasti ja uskaltaisivat toimia vedessä eri ta-
voin. Lapset pääsevät harjoittelemaan uinnin 
perusasioita erilaisten leikkien ja pelien avulla 
sekä tutustumaan eri uintilajeihin.  
 
Uinnin lisäksi toinen vähintään yhtä tärkeä 
opeteltava asia on ryhmässä toimiminen ja muiden huo-
mioon ottaminen, mikä on esimerkiksi kouluun lähtevälle 
lapselle tärkeä taito. Yhdessä leikkiminen, pelaaminen ja 
toisiin tutustuminen muodostaa lapselle tutun ja turvalli-
sen ilmapiirin, joka on erittäin tärkeää uusien asioiden 
kohtaamisessa ja oppimisessa. Uusia asioita opetellaan 
lasten kanssa leikin kautta, jolloin lapsi ei edes huomaa 
tekevänsä jotain uutta ja jännittävää. 
 
Näiden monien vuosien aikana olen huomannut, että lapsi 
voi kehittyä hurjasti jopa kahden viikon aikana. Käsite 
”uimataitoinen” on toki virallisesti määritelty, mutta mi-
nun mielestäni käsitteellä ei ole tarkkoja rajoja. Eihän 
kukaan opi esimerkiksi pyörälläkään ajoa yhdessä hetkes-
sä vaan pikkuhiljaa, päivä päivältä. Siksi kysynkin lapsel-
ta aina uimakoulun päätteeksi: Mitä uutta sinä opit tä-
nään? Mitä osasit tänään paremmin kuin eilen? Näin jo-
kainen saa mahdollisuuden kehittyä omassa tahdissaan ja 
kokea onnistumisen hetkiä. Esimerkiksi pieni ujo tyttö, 
joka kurssin alussa aristi vettä, uskalsi kurssin päätteeksi 
tulla itse veteen, kastautua ja mennä kokonaan veden alle. 
Toinen tyttö taas saattoi olla erittäin innokas ja peloton 
polskija, mutta ei uskaltanut ottaa jalkoja pohjasta. Kah-
den viikon jälkeen hän saattoi ponnistaa sujuvasti pohjas-
ta vauhtia ja uida laiturin päästä päähän. Toinen oppii 
nopeammin ja toinen hitaammin, mutta varmaa on, että 
viimeisenä uimakoulupäivänä kotiin lähtee reippaita, 
ennakkoluulottomia ja ennen kaikkea hymyileviä pikku-
uimareita. 
 
Kesäisin terveisin, uimaopettaja Annina Aula 
 

Vapaa-aikatoimi 
 

Su 8.9.2013 klo 10.00–13.00  

Pornaisten yhtenäiskoululla Perhelii-

kunta- ja harrastepäivä  

* paikalliset yhdistykset esittelevät toi-

mintaansa 

* varaa päivä kalenterista 

Isojärven leirimaja,  

Suvirannantie 210, 07190 Halkia 

* varaukset vapaa-aika@pornainen.fi 

* tarkemmat tiedot 

www.pornainen.fi/vapaa-aikatoimi-

Isojärven leirimaja 
 

Nuorisovaltuusto haastaa: 

”Fribaa & politiikkaa”  

-viikkokisat 

* Nuorisovaltuuston frisbeegolf viikkoki-

sat jokaisena elokuun torstaina alkaen 

klo 17.00. Tule mukaan heittämään 

kiekkoa ja haastamaan nuorisovaltuus-

ton edustajat pelissä sekä poliittisessa 

debatissa. Ei ennakkoilmoittautumisia.  
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Nuorisotalo PoNu 
 

Nuorisotalo PoNu palaa kesälomalta maanan-
taina 19.8.2013.  
 

PoNu kutsuu mukaan toimintaansa jälleen 
maanantaista 19.8.2013 eteenpäin. Aukioloajat 
ovat samat tutut kuin ennenkin. PoNulla on 
oma Facebook -profiili, jonka kautta kuulet 
uutiset ja ajankohtaisimmat tiedot nopeinten. 
PoNussa on oma puhelin, josta saa työntekijät 
kiinni PoNun aukioloaikojen puitteissa nume-
rosta 040 174 5073. 
 

PoNun käyttö maksutonta  
seuroille ja yhdistyksille 
 

Voit varata PoNu:a nuorisotalotoiminnan ul-
kopuolisina aikoina seuran tai yhdistyksen 
käyttöön, sekä muihin yleishyödyllisiin koko-
uksiin sekä tapahtumiin maksutta. Tila sovel-
tuu hyvin monenlaisen toiminnan järjestämi-
seen niin lapsille, nuorille kuin aikuisemmalle 
kansalle.  

 

Vietä lapsesi juhlat tai synttärit PoNussa 
 

Syyskaudesta 2013 eteenpäin voit huoltajana vuokrata PoNu:n 
lasten ja nuorten juhlien sekä synttäreiden järjestämiseen.  
PoNussa vietät helposti ja mukavasti monenlaiset juhlat. Tilasta 
löytyy monenmoista peliä ja viihdykettä, joten ohjelmasta ei ole 
puutetta.  

 

Vuokrausjaksot ovat sovittavissa, mutta lasten juhlien ja synttäreiden varausjakso ovat lähtökohtaisesti 3 
tuntia, josta veloitetaan 25 € varausmaksu.  Varaustilanteen voit varmistaa PoNun kalenterista osoitteesta 
www.pornainen.fi/vapaa-aikatoimi/nuoriso/nuorisotalo-ponu. Varaukset sähköpostitse osoitteeseen 
 vapaa-aika@pornainen.fi. 
 

Aukioloajat: Ma 18 - 21 isot, Ti 18 - 21 isot, To 16 – 19 junnut, Pe 18 – 22 isot, La 18 – 22 isot 

Vapaa-aikatoimen kesän ja syksyn  
liikuntatärpit! 
  
Sportti  retki –päiväleiri 
5.8. - 9.8. järjestettävällä 10 -13 -vuotiaiden Sportti & retki -
päiväleirillä on vielä tilaa ja ilmoittautumisaikaa on jatkettu. 
Leiri järjestetään Yhtenäiskoulun liikuntasalissa ja keskustan 
alueella. Leirillä tutustutaan eri liikuntalajeihin sekä retkeil-
lään paikallisissa maastoissa. Päivittäinen toiminta-aika on 
kello 9.00 - 14.00. Jokaisen leiripäivän aikana tarjoillaan 
ruokaisa välipala. Leirin hinta on 20 €/hlö, sisaralennus  
10 €/hlö. Ilmoittautumiset sähköisesti vapaa-aikatoimen  
internet-sivuilla. 
 
Kunnan Yleisurheilumestaruuskilpailut 2013! 
Kunnan Yleisurheilumestaruuskilpailut kisataan keskusken-
tällä keskiviikkona 21.8.2013. Ilmoittautuminen tapahtuu 
kello 18.00- 18.20 keskustan urheilukentällä. Sarjat ja matkat 
ilmoitetaan kesäkuun aikana vapaa-aikatoimen internet-
sivuilla ja porstua.net osoitteessa.  
 
Pornainen Frisbeegolf Tournament 2013 
Pornaisten frisbeegolfradan kausi 2013 huipentuu lauantaina 
31.8.2013. Tuolloin kisataan Pornaisten radan "mestaruustit-
teleistä". 
 

Paikan päällä kisaillaan kolmessa sarjassa: avoin, naiset ja 
juniorit alle 16 v. Kilpailut ovat avoimet kaikille, lisenssejä 
tai liittojen jäsenyyksiä ei tarvita. Pornaisten rata on 9 väy-
läinen ja rata kierretään kaikissa sarjoissa kerran. Kaikissa 
sarjoissa kolme parasta palkitaan. Ennakkoilmoittautumiset 
sähköisesti 29.8. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen paikan 
päällä kello 11.00 -11.30. Kisaan mahtuu 45 osallistujaa. 

 
 
 

JÄRJESTÄ LAPSESI JUHLAT  
TAI SYNTTÄRIT PONUSSA 

varaa osoitteesta  
vapaa-aika@pornainen.fi 
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Pornaisten Yhtenäiskoulun Ysipäivä 8.5.2013 
 

Pornaisten Yhtenäis-
koulun Ysipäivän op-
pilaskonsertti ja tans-
siaiset olivat mukavaa 
vaihtelua normaaliin 
kouluarkeen. Oppilas-
konsertissa nähtiin niin 
vanhoja konkareita 
kuin lahjakkaita ensi-
kertalaisiakin. Alakou-
lulaisista lavalla näh-
tiin 4A:n Gitta Kapp, 
Klaudia Rainio, Salla 
Kaverinen ja Sofia 
Wahlroos sekä 6B:n 
Iiris Karikytö, joka esitti oman tanssikoreografiansa. 
Lavalla ensimmäistä kertaa nähtiin 7C:n Henna Sii-
tonen Alex G:n kappaleella 4am, 9B:n Sara Sivén 
Amanda McBroomin kappaleella The Rose sekä me, 
7C:n Matleena Halla ja Riikka Keskitalo Pitch Per-
fect- elokuvasta tutulla Cup Songilla. Oppilaskon-
sertin konkareihin kuuluivat Anna Saavalainen 9D, 
Aurora Laitinen 9B, Sandra Vaalio 9D, Aniela Lep-
pänen 9C, koulun bändin pojat Joonas Saharinen 9B, 
Lassi Laitinen ja Kasper Sirén 8B sekä koulumme 
entinen oppilas Paul Pösö, joka suorittaa opintoihin-
sa kuuluvaa työssäoppimisjaksoa Yhtenäiskoululla. 
 

Meidän mieleemme parhaiten jäivät Henna Siitosen 
kaunis esitys, Sara Sivénin herkkä tulkinta sekä ysi-
luokan Anielan, Auroran, Julian ja Venlan tyttökvar-
tetti Joonas Saharisen ja Paul Pösön kitarasäestyk-
sellä. Heidän esityskappaleensa oli Jesse Kaikuran-
nan Järjetön rakkaus. Eikä tietenkään unohdeta mah-
tavan liikunnanopettajamme Joannan huikeaa yllä-
tystanssiesitystä. Jokainen esiintyjä pärjäsi upeasti, 
ja koko konserttia oli ilo katsella ja siellä oli myös 
ihanaa esiintyä. 
 

Ysien tanssit olivat täynnä pukuloistoa tyttöjen kau-
niiden mekkojen ja poikien tyylikkäiden pukujen 
myötä. Ysien nähtiin tanssivan mm. cicapota, valssia 
ja tangoa. Tanssit olivat yseille varmasti jännittävä 
ja hieno kokemus, emmekä malta odottaa, että pää-
semme itse kokemaan saman. 

Matleena Halla & Riikka Keskitalo 7C 

Yhtenäiskoulun Ysipäivä 
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Iltajuhla vanhemmille 
 

Pornaisten yhtenäiskoulun  
9-luokkalaiset juhlistivat  
päättyvää peruskoulutaipalettaan 
koulussa jo perinteeksi muodostu-
neena ysipäivänä 8.5.2013.  
 

Päiväjuhlan lisäksi  
9-luokkalaisten vanhemmat pääsi-
vät illalla nauttimaan musiikin-
opettaja Minna Vihkon  
johdolla toteutetun hienon oppi-
laskonsertin viihdyttävistä ja  
koskettavista esityksistä. Juhla 
huipentui koulun liikunnanopetta-
jien, Joanna Rintalan ja Damijan  
Marinin, harjoituttamaan juhlavaan tanssiaisnäytök-
seen kehruuvalsseineen ja muine perinteisine juhla-
tansseineen.  
 

Hienosta juhlasta jäi mukava muisto – kiitos kaikille  
esiintyjille ja järjestelyihin osallistuneille! 
 

”Me Äidit” 
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Fillarihulinat 
 

Kirkkiksen vuoden päätapahtumasta tulikin yh-
teistyötapahtuma – ja erittäin hyvä sellainen! 
 

Liikenneturvallisuus on ollut Kirkkiksen teemana 
tänä vuonna ja sen ideana lähdimme kunnan Lii-
kenneturvallisuusryhmän kanssa suunnittelemaan 
Fillarihulinat tapahtumaa. Vapaa-aikatoimi lähti 
innoissaan mukaan moporallin merkeissä ja näin 
runko olikin jo olemassa. Sen jälkeen K-Marketin 
Kirsi, SPR:n Irma, Solmu, VPK, Palveluverstaan 
Teemu ja MLL Pornainen lähtivät omalla panok-
sella mukaan ja näin meillä oli hieno joukko ka-
sassa. Tapahtuman lähestyessä saimme vielä vah-
vistusta Heavy Teamiltä, Laukkosken Taimelta ja 
paikalliselta polkupyörähuollolta sekä Liikenne-
turvalta ja Kickbike:n maahantuojalta. Arpajais-
voitoissa meitä auttoi Pyöräliike Lundberg Kera-
valta, Kesport Mäntsälä, Polkupyörätukku Tuusu-
la, OP Pornainen, Aktia, Tapiola, Pornaisten Ap-
teekki ja monet muut. Kiitos kaikille! 
 

Tapahtumapäivänä sää suosi meitä – aurinko pais-
toi ja lumet olivat jo sulaneet. Kahvilassa kävi 
kova vilske. Sieltä sai ostaa kahvia, pullaa ja 
makkaraa sekä sai noutaa arpajaisvoittonsa. SPR:n 
piste palveli kaikkia, mutta tällä kertaa selvisim-
me ilman laastaria. ☺ Fillareiden Katsastuspisteel-
lä tarkistettiin menopelit – osa oli hyvässä kun-

nossa ja osa sai pieniä huomautuksia. Taitorata 
pisteellä pyöräilijät pääsivät kokeilemaan pyörän 
hallintaa ja metsätaitoradalla myös kuntoa tasa-
painon lisäksi. Huoltopiste palveli jokaista pikku-
keväthuollon merkeissä. Kickbike:n maahantuoja 
Mia toi testattavaksi Kickbikeja ja temppu scoot-
teja – tämä piste olikin miltei aina täynnä.  
 

Paloauto ja poliisiauto ovat aina kiinnostavia – 
niin myös tällä kertaa. VPK esitteli Ensivaste- 
sekä Paloautoa ja partiossa ollut poliisipartio kun-
nioitti tapahtumaamme piipahtamalla paikalla 
sekä esittelemällä autoaan. 
 

Jokainen polkupyöräilijä sai itselleen polkupyörä-
kortin – niitä jakoivat mm. kunnanjohtaja Markku 
ja rehtori Marjo. 
 

Moporalli pyörähti käyntiin Fillarihulinoiden jo 
alkaessa olemaan loppusuoralla. Osallistuvat 
joukkueet kiersivät vihjeiden avulla erilaisia raste-
ja edellisvuoden tapaan. Moporallissa nuoriso-
joukkueet suorittivat erilaisia tieto- ja taitorasteja 
ympäri keskustaa. Kaksi innokasta nuorisojouk-
kuetta ilmoittautui lopulta kisaan mukaan ja on-
nelliseksi voittokaksikoksi selviytyivät Juha Läh-
teenmäki ja Nico Nykänen! 
 

 
 
 

Fillarihulinat 
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Kirkkis – vanhempainyhdistys 

 
Kouluvuosi ja ensimmäinen puheenjohtajakauteni on takana. On muka-
va katsella kesäistä maisemaa ja muistella menneen vuoden tapahtumia. 
Mitä saimmekaan yhdessä aikaan – mikä onnistui ja mitä täytyy jatkos-
sa parantaa. Kokonaisvaltaisesti olen tyytyväinen vuoteemme. Teimme 
paljon uutta ja edelleen pienellä porukalla. Toivon, että ensi vuoteen 
saamme lisää aktiivista väkeä mukaan – ehkä pieni kertaus tästä vuo-
desta auttaa lähtemään mukaamme. 
 
Syksyn suurin asia oli koulukuvaus, josta jäi paljon parannettavaa ensi 
vuodelle. Vielä tärkeämpi asia yhdistykselle oli Logon suunnittelu, joka 
taas onnistui yli odotusten – kiitos Riina. Liikenneturvallisuustee-
maamme aloittelimme syksyllä Suojatiepäivystyksellä ja jakamalla eka-
tokaluokkalaisille heijastinliivit. 
 
Kerhotoiminnan pääsimme aloittamaan yhteistyössä koulun kanssa, kun 
ensimmäinen Välipalakerho starttasi. Nyt toivon, että pääsemme jatka-
maan hyvin alkanutta kerhoilua myös syksyllä – esim. Koripallokerhon 
merkeissä (seuraa FB ilmoittelua). 
 
Talvea odotellessa otimme osaa Dokumentti: Pornainen tapahtumaan ja 
haastattelimme verkossa kunnallisvaaliehdokkaitamme. 
 
Syksyn kulttuuriosuudessa tarjosimme pienimmille MLL Pornaisen 
kanssa Linnateatterin näytöksen Apua, merirosvoja! sekä yhteistyössä 
K-Market Pornaisen kanssa saimme hankittua koululle uusia musiikki-
välineitä. 
 
 

Talven jo taittuessa kevättä kohden tarjosimme Halkian mut-
sit&faijat ry:n ja Räppäkylän äipät&iskät ry:n kanssa kuu-
maa mehua ja pullaa koulujen välisissä hiihtokilpailuissa. 
Tapahtuma oli aivan ihana, joten ensi vuonna uudelleen! 
 
Ja viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä otimme vielä loppu-
kirin. Huhtikuussa oppilaat saivat nauttia kulttuuritorstaista 
eli Improvisaatioteatterista sekä liikenneturvallisuusopetuk-
sesta. Ja kaiken tämän jälkeen Fillarihulinat & moporalli –
tapahtuma. 
 
Vuosi on ollut aktiivinen ja mukava – Suurikiitos siitä kai-
kille osallistuneille!!! Yhteistyössä on voimaa. 
 
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivotellen Susanna ☺ 
 
www.kirkkis.yhdistysavain.fi,  www.facebook.com/kirkkis,  kirkkisinfo@gmail.com 

Kirkkis – Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys 
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Viljelypalstat luovutettiin viljelijöille 7.5.2013 
 
Kunnan tekninen toimi kutsui ennakkoon 
ilmoittautuneet palstaviljelijät kauden  
avajaisiin joen rantaan: jokainen sai valita 
oman palstansa ja lisäksi käytiin läpi kevy-
et järjestyssäännöt toiminnalle. Innok-
kaimmat olivat jo tutkineet ahkerasti sie-
menluetteloa ja tehneet valintoja lajikkeis-
ta. Lopuksi nautittiin kahvit aurinkoisen 
tiistai-illan ja kauden avajaisten kunniaksi.  
 
Satoisaa vuotta 2013 kaikille! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viljelypalstat 
 

Kuvat tulevilta viljelypalstoilta, jotka 
sijaitsevat Rantalantien varrella sillan 
läheisyydessä.  



Luonnollisesti Pornainen 
 
 
 

 

 
21/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2013 
 

  

 
 
 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ongelmajätekeräys järjestettiin perjantaina 24.5. Pornaisissa Kirkonkylässä, 
Jokimäessä ja Halkiassa. Otto-keräysautoihin vastaanotettiin maksutta kodin vaarallisia jätteitä, metalliromua 
sekä liesiä ja pesukoneita. 
 

Alla kuvia Halkian keräyspisteestä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva-arvoitus 
 
Tunnistatko, mistä  
päin Pornaista nämä  
kaksi kuvaa on otettu? 
 
Vastaus löytyy taka- 
kannen sisäsivulta. 
 
 
 

Ongelmajätekeräys Pornaisissa 
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Ahdilla kylässä  
 
Vuosittain yksi lippukunta Kerava-Sipoo-
Pornainen partioyhteistyöalueelta, saa järjestettä-
väkseen Sudenpentu- ja Seikkailija-ikäisille par-
tiotaitokisat. Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita ja 
Seikkailijat 10-12-vuotiaita partiolaisia. Sunnun-
taina 19.5. Partiolippukunta Pornaisten Solmu 
vuorollaan isännöi partiotaitokisoja, johon saapui 
kilpailijoita noin 120 ja saattajia, sekä talkoo-
laisiakin lähes 80. Sudenpentusarjan teemana oli 
Aaltojen Ahti ja Seikkailijoiden teemana Ahdin 
Valtakunnassa, joten luonnollista oli valita kisa-
paikaksi kuntorata ja kisakeskukseksi uimaranta. 
Sääennustuksen mukaan osasimme pelätä ukkos-
myrskyn saapumista, mutta paikkavalinta osoit-
tautui nappivalinnaksi sään osoittauduttua aurin-
koiseksi ja jopa helteiseksi. 
 
Molemmissa sarjoissa oli 11 tehtävärastia joissa 
testattiin aikaisemmin opittuja taitoja mm. kartta-
merkeistä, ruoanlaitosta, nikkaroinnista, ja kalojen 
tunnistamisesta. Sekä Sudenpentu- että Seikkaili-
ja-sarjaan osallistui 12 joukkuetta. Sudenpentujen 
sarjan voiton vei sipoolaisen Puskapartiolaiset 
lippukunnan Salamat-sudenpentulauma. Pornais-
ten oma Metsänvaeltajat-lauma sijoittui viiden-
neksi.  
 
 

 
Seikkailijat-sarjan voittaja oli myös sipoolaisen 
Sipoon Hukkien Seikkailevat Hukat-vartio. Por-
naisten Sudet-vartio oli hienosti kuudes, vaikka 
vartiomme oli kisassa mukana pienellä kokoon-
panolla. 
 
Haluamme välittää lämpimät kiitokset kaikille 
kisan osallistujille ja talkoolaisille, sekä meitä 
tukeneelle Pornaisten K-Marketille. Suurimman 
ponnistuksen tekivät ehdottomasti kisojen johtaja 
Jari Mäkinen ja järjestelysihteeri Kai Högman.  
 
Teksti ja kuvat: Joija Tikkanen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiotaitokisat 
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Yrittäjä, markkinoitko tuurilla vai taidolla? 
 

Markkinointi on yrityksen tärkeimpiä strategioita. Aina välillä kannattaa istua miettimään, millä mal-
lilla oma markkinointi on. Markkinoitko tuurilla vai taidolla? Tämän pikakatsauksen avulla voit no-
peasti selvittää, oletko oikealla tiellä. Tarvittaessa saat apua markkinoinnin suunnitteluun Keukesta. 
 

Ketkä ovat asiakkaitani? 
 

Pysyviin asiakassuhteisiin panostaminen kannat-
taa. Kun tunnistat oman asiakaskuntasi ja koh-
distat markkinoinnin oikeille kohderyhmille, 
markkinoit taidolla.  
 

20/80 -säännön mukaan 20 prosenttia asiakkaista 
tuottaa yritykselle 80 prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattaa siis tavoitella tuloksellisia ja pitkäaikai-
sia asiakassuhteita. 
 

Millainen imago, sellainen tulos 
 

Asiakkaat tekevät usein ostopäätöksensä mieliku-
vien perusteella. Mielikuva yrityksestäsi tai mark-
kinoimistasi tuotteista syntyy asiakkaalle, vaikka 
et mielestäsi ole tavoitellut mitään erityistä mieli-
kuvaa. Ei siis kannata jättää mielikuvia sattuman 
varaan. 
 

Imagon luomiseksi kannattaa laatia suunnitelma, 
sillä halutun mielikuvan rakentaminen vaatii joh-
donmukaista työtä.    
  

Väreillä on väliä 
 

Onko yritykselläsi logo ja oma visuaalinen ilme? 
Markkinoinnin lähtökohtana on erottua muista ja 
rakentaa omalle yritykselle johdonmukaista ja 
helposti tunnistettavaa brändiä. Siinä et onnistu, 
jos yrityksesi on välillä punainen, välillä sininen 
tai yrityksesi nimi kirjoitetaan aina eri asussa.  
 

Luksusta valituille vai edullista  
kaikille? 
 

Oikea hinnoittelu on tärkeä osa markkinoinnin 
suunnittelua. Hinnoittelussa pitää ottaa huomioon 
kohderyhmä, jolle markkinoit – liian korkea hinta 
tai liian matala hinta ehkäisevät tuotteen saamista 
kaupaksi.  
 

Haluatko keskustella yritysneuvojamme kanssa 
markkinointisuunnitelmasi päivittämisestä? Jos 
vastasit kyllä, varaa aika Keuken maksuttomaan 
yritysneuvontaan. Soita 050 341 3210 tai lähetä 
sähköpostia osoitteeseen keuke@keuke.fi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva; Keuke täyttää tänä vuonna 15 vuotta ja juhlii merkkipäiväänsä erilaisin tapahtumin pitkin vuotta. 15-vuotias 
Keuke palvelee yrityksiä ja yrittäjiä seitsemän ammattilaisen voimin. 

Keuke 
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Laukkosken luontopolku 
 

Laukkosken luontopolun opastukset alkavat 2.6. ja jatkuvat 
koko kesän sunnuntaisin klo 16.00, aina elokuun loppuun.  
Oppaina Eija, Jukka, Kalle, Pertti, Päivi ja Terhi. Kierrokset 
kestävät 1 ½ - 2 t. Lähtö on Seppäkalliolta, Krouvarintie 177. 
Kierroksille kannattaa ottaa omat eväät mukaan ja nauttia kah-
vista ja virvokkeista polun varrella olevalla näköalakalliolla. 
Vuosittain on nimensä vieraskirjaan jättänyt tuhatkunta kävijää. 
 
 

Kesän menotärppejä 
 

Poimintoja vieraskirjasta v. 2012: 
 13.5.  Äitienpäivänä  
16.5.  Talvilomalla. Hienoa kävellä keskiviikon 
hiljaisuudessa ja katsoa luonnon pukeutumista kesä-
asuun ja parikointi jatkuu kohti Ruokijärveä. 
18.5.  ”Helaperjantaina”. Aurinko lämmittää kivasti, 
tuuli repii puita kovasti 
23.5.  Juholan koulu, Järvenpää. Pikkuomput 
23.5.  Opettajat Kk 
26.5.  Kivaa oli syödä evästä 
5.6.  Aurinko lämmittää ja vilvoittava tuuli leyhyttää 
kasvoja. Käki kukkuu kaukana. Kesä kuhkeimmil-
laan. Luonnon rauhan lataamat. 
10.6.  Luontoretkellä, ihanat maisemat, etana, sisilis-
ko ym, mukavaa lintujen viserrystä 
11.6.  Hieno päivä, hieno polku 
11.6.  Uusi pöytä ja penkit Reijon Pekalta. Kiitokset 
suuret! 
14.6.  Luontoleiri 2, Pornainen 
14.6.  Evästauolla 
20.6.  Aurinkoa ja tuulta 
21.6.  Nyt on koettu juhannusaika täällä, kohta 1 v. 
Laukkoskella. Nähtiin maakotka ennen puron ylitys-
tä! 
23.6.  Klo 02:12. Yöpyöräilyllä. Kohta nousee aurin-
ko. Kiiltomato. Käki. Satakieli. Ruisrääkkä. Etäisyy-
dessä juhannusjumputusta. 
23.6.  Eväsretkellä. 
23.6.  Nauttimassa keskikesästä ja sen leppoisesta 
kesätuulesta. +18. Kiitos ylläpitäjälle historian kasa-
uksesta ja vaihtelevasta luontopolusta. 
24.6.  Sunnuntaikävelyllä. Ihanat pöytä ja penkit 
26.6.  Pienellä kävelyllä tiistaina 
2.7.  Sienikausi on alkanut ja mustikoita löytyy jo 
8.7.  Opastettavia 0 kpl. Helleilma, sateen tuntua. 
Maalasin reitin puihin siniset renkaat 
10.7.  IS kirjoitti että Nanun rotuinen koira olisi ollut 
”kuuluisa Ruokolahden leijona”… Nyt Laukkoskella 
on omansa 
12.7.  Sadetta kaipaa metsä. Valtavasti mustikoita – 
poimikaa hyvät ihmiset! 
18.7.  Retkellä 
21.7.  Kahvia ja mustikkapiirakka tuoreista musti-
koista eväspaikalla 
21.7.  1. kesä laukkoskelaisena. Love it! 
22.7.  Kiitos maanomistajille ja oppaalle. Kyllä 
kelpaa kahvitella täällä 
24.7.  Luonto- ja retkeilyleiri 3 
30.7.  Siskokset, serkukset vaellusretkellä Laukkos-
kelta 
2.8.  Luontoretkellä 
2.8.  Iso rusakko juoksi meitä päin mutta teki äkki-
käännöksen kun näki meidät. Maailman valtavin varis 
raakkui oksalla 
4.8.  Nähtiin valtava ötökkä 
6.8.  Ilne lugar maravilhoso!  
         Beautiful Finland. Love it!  
         Just like I left it years ago. It’s been too long  
         Kotipaikkoja katselemassa 
16.8.  Klo 12. Pöydän pintakäsittely/pohjustus/ öl-
jyäminen 
23.8.  Satoi mutta kivaa oli 
25.8.  Eipä hienompaa kahvipaikkaa voisi toivoa 
25.8.  Kantarelleja piisaa 
25.8.  Kävimme ihailemassa elokuisena alkuiltana 
näköalaa 

31.8.  Uudenmaan rehtorit ry 
8.9.    Jälleen hyvä sienisaalis 
11.9.  Kiitos säänhaltijoille ja erityisesti uusista pöydästä ja penkeistä. oli mukava 
juoda retkikahvit 
13.9.  Suppiskausi alkanut! Tervetuloa syksy väriloistoineen 
16.9.  Hieno syyssää nauttia eväät korppien ja haikaran kanssa 
30.9.  Upea syyssää 
4.10.  Päiväkoti Satakieli vieraili täällä poutaisena torstaina 
6.10.  Tulimme syömään Laukkosken luontopolulle ja oli hauskaa, mutta tuuli vähän. 
7.10.  Mahtava luontopolku, koski pauhasi kuin kevättulvien aikaan. Sinisiä sieniä ja 
punaisia puolukoita löytyi ja kaiken parasta oli upea ruskamaisema auringon helotta-
essa poutataivaalta 
13.10.  Syntymäpäivänä. Kiva polku ja hyvät eväät taukopaikalla 
14.10.  Hieno syyspäivä. Hirvimiehiä oli paljon. 
14.10.  Ensimmäinen retki tänne. Hieno paikka 
20.10.  Tyyni sää 
20.10.  Silta oli veden alla 
27.10.  Ensilumi & -1C. UPEAA! 
28.10.  Vaalilenkillä. Aurinko paistaa. -1C 
28.10.  Valokuvausreissulla 
3.11.    Haarajoen törmäntähystäjien johtajisto kävi tarkistamassa retkeilymaaston. 
Keli kauniisti plussan puolella vaikka marraskuussa mennään. Sumua kaikkialla 
3.11.   Lumi hävisi, maa vihertää. Tyyntä 
8.11.  Terkkuja Ivalosta. Tulisi talvi tännekin 
11.11. Talvea odotellessa 
13.11. Upea tuuleton aurinkoinen sää 
15.11. Vettä piisaa… Ainakin koski kuohuaa komiasti 
18.11.  Marraskuinen luonto on kaunis 
19.11.  Oli hyvät eväät mukana 
24.11.  Olimme nauttimassa marraskuun luonnosta 
1.12.    1, joulukuuta talvi tuli. -9C, tyyntä puhdasta lunta 
7.12.   Talvea riittää. -4C 
9.12.    -2C. Kaunista 
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Pornainen-seura ry 
 

Kirkon esittelyjä 
Pornaisten kirkko on auki tutustumista varten 
jokaisena sunnuntaina 2. kesäkuusta lähtien aina 
11. elokuuhun Jumalanpalveluksen jälkeen klo 15 
asti. 
 

Perinnejuhla juhannussunnuntaina 
Poikkeuksena on juhannussunnuntai 23.6., jolloin 
vietetään kirkkopyhää ja perinnejuhlaa. Jumalan-
palveluksen jälkeen Pornainen-seura laskee kuk-
kavihkon Menneiden sukupolvien muistomerkille 
kirkkomaalle ja sen jälkeen seura järjestää kahviti-
laisuuden musiikkiohjelmineen viereisessä seura-
kuntakeskuksessa. 

Museon esittelyjä 
Kirkon ohella Pornainen-seura esittelee kirkon 
vieressä olevaa kotiseutumuseota ainakin seuraa-
vina sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen klo 
15 asti: 16. kesäkuuta, 30. kesäkuuta ja 7. heinä-
kuuta. 
 

Lahan kyläkävely 
Suuren suosion saaneita kyläkävelyjä jatketaan 
tänäkin kesänä. Vuorossa on Laha, johon tutustu-
taan sunnuntaina 11. elokuuta klo 13 lähtien. Kä-
velykierros alkaa Lahan kartanolta ja sen aikana 
tutustutaan myös Kuohuja-valokuvanäyttelyyn 
Lahankosken myllyllä. 

Pornaisten Kirkon-kylänseutu POKS ry 
 

Matonpesupaikka  

Pienteollisuustiellä on avoinna 30.9. saakka klo 6.00-21.00. POKS huolehtii pesupaikan käyttökuntoon 
keväällä ja talvehtimaan syksyllä sekä hoitaa myös laitteistoa ja aluetta sekä ympäristöä käyttökautena.  
Huolehdithan paikan siisteydestä! 
Tiedustelut p. 0400 281 044 
 

Perinteinen koko perheen juhannuskokko  

järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa Pappilanrannassa perjantaina 21.6. klo 18.00. Lipunosto, yhteis-
laulua, juhannuskokko, mehua ja nuotiomakkaraa. Tervetuloa! 
 

Kesätorit 

Pellava-aukiolla klo 10.00–13.00 lauantaisin tämän lehden ilmestymisen jälkeen vielä 13.7., 3.8., 24.8. ja 
14.9. 
 

Koti- ja puutarhatuotteita, tori- ja kirppistavaraa. Torikahvio. Ei varauksia. Paikkamaksut 5 euroa. Pöytä-
vuokra 5 euroa. Myyjät voivat tulla paikalle klo 9.30 alkaen.  
Tiedustelut p. 0400 281 044. 
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Golfaamaan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hauskaa yhdessä 
 
Kotojärven kenttä on hyvin lähellä jo-
kaista kuntalaista ja tarjoaa sosiaalisen 
perheharrastuksen kaikille muutaman 
minuutin etäisyydellä kotoa. 
 
Tämän kilpailun tarkoitus on innostaa 
perheitä yhteiseen tekemiseen kesäai-
kaan ja lajin jota voi harrastaa vuosi-
kymmeniä. Viikonloppuisin yhteiset 
kierrokset vanhempien kanssa ovat het-
kiä, jotka jäävät mieleen koko perheelle. 
Kun tulette tutustumaan, niin huomaat-
te, että kentällä on paljon pariskuntia ja 
vanhempia lastensa kanssa pelaamassa. 
 
Yksi kierros on noin 8 km kävelyä hy-
vin kauniissa ympäristössä. Jos innos-
tutte, niin KotoG tarjoaa edullisia aloi-
tuspaketteja, joihin kuuluu kaikki mitä 
tarvitaan harrastuksen aloittamiseen. 
Junioreille pelaaminen on erityisen 
edullista ja heissä on piileviä lahjak-
kuuksia vaikka millä mitalla. 
 
Ja sitten elokuussa mestaruuskilpailui-
hin .... 
 
Hannu Aarrelampi 



 

 

  

 

KUOHUJA 

-valokuvanäyttelyyn  
Lahankosken myllylle 
ehtii tämän lehden  
ilmestymisen jälkeen 
vielä 18.6.–19.6. ja  
ryhmät sopimuksen  
mukaan muinakin 
aikoina. 
 

Kuvia ja videoita etsittiin 
teemalla ”Mustijoki” ja 
materiaalia saatiin  
runsaasti.  
 

Tervetuloa katsomaan! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaus sivun 21 kuva-arvoitukseen: kuvat ovat Laukkoskelta Itälänkoskelta, otettu 25.5.2013.  



 

 

 

Luonnollisesti Pornainen 2/2013 

 
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 2 300 kpl Painotalo tt-urex Oy 

      

Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


