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Hyvät lukijat 
 

Koululla on vietetty 140-vuotisjuhlaa.  

Oppilaat ohjaajiensa johdolla ovat  

valmistaneet 140-vuotisjulkaisun, joka  

julkaistaan myös tämän lehden lopussa. 
 

Vuosiksi 2013–2016 valitut luottamushenkilöt 

ovat aloittaneet työnsä – uutena on aloittanut 

myös nuorisovaltuusto.  
 

Uudet viljelyspalstat ovat nyt vuokrattavissa 

ja uusi palveluhakemisto on tekeillä.  

Tämän vuoden lopulla on Pornaisissa  

Uudenmaan Erätulet –tapahtuma, jonka  

valmisteluun kutsutaan järjestöjen ja 

 yhteisöjen edustajia. 
  

Näistä ym. kerromme tässä kevään lehdessä. 
 

Hyvää kevään jatkoa! 

 

Kuva: Merirosvolaiva Linnunlaulun päiväkodissa  Kuvat: Wanhan koulun näyttelystä  
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Hyvä pornaislainen! 
 
Alkuvuosi on sujunut Pornaisten näkökulmasta 
säiden ja talouslukemien osalta pilvisissä merkeis-
sä. Kunnanverotulot romahtivat loppuvuodesta 
2012 ja tulos on painumassa monen vuoden jäl-
keen negatiiviseksi, syömävelkaa ei kuitenkaan 
tarvinnut ottaa. Alkuvuoden verotulotilityksetkin 
ovat jääneet jälkeen vuoden takaisesta ja ovat 
jäämässä kauas talousarvin tuloennusteesta. 
 
Uutta sykettä ja virettä ovat puolestaan tuoneet 
uusi valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat. 
Avoimuus on otettu valtuustokauden tavoitteeksi 
ja sen ensimmäisenä merkkinä on kunnanhallituk-
sen ja lautakuntien esityslistojen ja aikanaan pöy-
täkirjojen nopeampi ilmestyminen kunnan net-
tisivuilla. Tavoitteena on lisäksi järjestää kunta-
laisiltoja pari kertaa vuodessa vuorotellen kunnan 
eri kylissä. 
 
Kuntauudistus on edennyt sitten edellisen kirjoi-
tukseni hitaammin kuin oletettiin ja ensimmäisen 
lakilausunnon valtuusto antoi 27. helmikuuta. 
Lisää lausuntoja on kuitenkin luvassa: sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistaminen, metropolihallinto 
ja –kuntarakenne – vielä juhannukseen mennessä. 
Syksyllä odotettavissa on lisäksi valtionosuusuu-
distuksen ensiarviot. Kaikki edelliset vaikuttavat 
Pornaisten tulevaisuuteen ja itsenäisyyteen. Tä-

män lehden julkai-
semisen aikoihin 
pornaislaisilla on 
tiedossa metropolin 
kuntajakoselvitys-
alueiden ehdotuk-
set. Niissä missään 
vaihtoehdossa ei 
Pornaista ole ajatel-
tu itsenäisenä kun-
tana vaan osana 
isoa tai vielä isom-
paa kokonaisuutta – 
yksikään nykyisistä 
Kuuma-kunnista ei 
olisi säilymässä 
itsenäisenä. 
 
Miten tämä kuntakenttää mullistava uudistusurak-
ka päättyy, jää nähtäväksi ja erityisesti valtakun-
nan hallituksen päätettäväksi. Itse me Pornaisissa 
voimme edetä kohti tulevaisuutta suunnitellen ja 
toteuttaen omaa strategiaamme; kehittäen ja tuot-
taen palveluja kuntalaisille kaikilla käytettävissä 
olevilla voimavaroilla. 
 
Aurinkoista kevättä toivottaen! 
 

Markku Hyttinen, kunnanjohtaja 
 
 

Kunnanjohtajan palsta 

Kuvassa: Markku Hyttinen 

Kokouksista ja ilmoituksista tiedottaminen 
 

Valtuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla sekä lyhennettynä 
sanomalehdissä Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa.  
Kevätkaudella valtuusto kokoontuu 27.3., 29.5. ja 26.6. Kokoukset alkavat klo 18.30.  
 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat ovat tarkastamisen jälkeen 
luettavissa kunnan kotisivuilla www.pornainen.fi. Myös esityslistat on tämän vuoden alusta 
alkaen julkaistu kotisivuilla. 
 

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan ilmoitustaululla ja lisäksi tärkeimmät 
ilmoitukset Uusimaa –lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa –lehdessä. Sanomalehtien vaihtoehtona ilmoituksia 
voidaan julkaista myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Luonnollisesti Pornainen –lehdessä sekä  
kunnan kotisivuilla. 
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Kunnanhallituksen kokoonpano ja lautakuntien puheenjohtajat 
 

Valtuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheen-
johtajaksi Seppo Yrtin, I varapuheenjohtajaksi Juha 
Virkin ja II varapuheenjohtajaksi Päivi Liun. Puheen-
johtajien toimikausi on neljä vuotta. 
 

Kunnanhallitukseen valtuusto valitsi seuraavat henkilöt 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 
 

KUNNANHALLITUS 
jäsenet 

 
varajäsenet 

Janne-Pekka Nurmi, pj.  Pasi Kanerva 

Jaana Putus, 1. vpj. Tea Nieminen 

Jukka Ruskeepää, 2. vpj. Sanna Virkki 

Kaj Mattila Asta Haapakoski 

Liljan-Kukka Runolinna Vesa Palmgren 

Aija Franti Risto Piirainen 

Jukka Turunen Riitta Villanen 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kunnan-
hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukau-
dessa, ensimmäinen ja kolmas maanantai. 
 

Tammikuun toisessa kokouksessa 30.1.2013 valtuusto 
valitsi henkilöt lautakuntiin vuosiksi 2013–2016. Lauta-
kuntiin valittiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet: 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 
jäsenet 

 
varajäsenet 

Terhi Niinikoski pj. Janne Niemikorpi 

Seppo Yrtti vpj. Petri Ravanne 

Sari Janhunen  Kaija Temmilä 

Jorma Laukka Raimo Jokinen 

 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 
jäsenet 

 
varajäsenet 

Laura Kolehmainen, pj. Teemu Kanerva 

Taina Majuri, vpj. Marko Sirén 

Teppo Hirstiö Sari Lastula 

Harri Anttila Jarkko Hinkkanen 

Maria Saarinen Erja Palviainen 

Johanna Tukiainen Ninna Mäenpää 

Otto Karhunen Henny Sintonen 

Sanna Virkki Kalervo Ruotsalainen 

Jari Yliniemi Henna Nyrhivaara 
 

Luottamushenkilövalintoja 

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous  

v. 2013 

 
Valtuusto 2013–2016 kokoontunut ensimmäiseen  
kokoukseensa 
 

 
Materiaalia valtuutetuille 
 

 
 

Janne-Pekka Nurmi valittiin kunnanhallituksen  
puheenjohtajaksi 
 

Kuvat: Runolinna 
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
jäsenet 

varajäsenet 
kutsumisjärjestyksessä  

Keijo Nurmi, pj. Toini Virkki-Jukarainen (1.) 

Matti Kalsola, vpj. Tuula Tanner (2.) 

Marja-Leena Tainio Esko Peltola (3.) 

Asta Haapakoski Markku Korpela (4.) 

Pekka Villanen Jouko Komulainen (5.) 

 
TEKNINEN LAUTAKUNTA 
jäsenet 

 
varajäsenet 

Pasi Kanerva, pj. Karin Rinne-Halme 

Miska Salonen, vpj. Ninna Mäenpää 

Mari Tanner Risto Piirainen 

Päivi Laitinen Sirpa Marjomäki 

Hannu Aarrelampi Markku Korpela 

Riitta Villanen Tero Nyqvist 

Erja Palviainen Olavi Eloranta 

 
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 
jäsenet 

 
varajäsenet 

Antti Kilpeläinen, pj. Ninna Mäenpää 

Vesa Palmgren, vpj. Teemu Kanerva 

Henna Nyrhivaara Anssi Nurmela 

Karin Rinne-Halme Kristiina Laitinen 

Liisa Haapakoski Sari Lastula 

Merja Nikula Jari Nikula 

Pekka Villanen Tero Nyqvist 

 
MÄNTSÄLÄN PERUSTURVALAUTAKUNTA 

kunnan edustajat varaedustajat 

Päivi Liu, vpj. Harri Anttila 

Jarkko Kippilä Päivi Laitinen 

Hannu Aarrelampi Riitta Villanen 

 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA     (Pukkilan, 
Pornaisten, Myrskylän ja Askolan kuntien yhteinen) 

kunnan edustajat varaedustajat 

Mika Ruskeepää, pj. Mari Tanner 

Sari Silta Olavi Eloranta 

Tero Nyqvist Riitta Villanen 

 
Valtuutettujen, kunnanhallituksen jäsenten ja lautakuntien  
jäsenten yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivuilta. 
 
 
 
 
Seija Marttila, hallintojohtaja 

Joulukuussa ilmestyneessä tiedotuslehdessä kerrottiin uuden valtuuston kokoonpano. Tekstiin oli pujah-
tanut painovirhe. Suomen Keskustalla on valtuustossa 9 valtuutettua eikä 8, niin kuin lehdessä kerrottiin. 

”Vanhan valtuuston” viimeinen kokous  

v. 2012 

Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2012 aikana ansi-
oituneita urheilijoita 
 

Valtuutetut kokouksessa 
 

 
 

Pertti Runolinnalle luovutettiin kunnanhallituksen 
myöntämä kulttuuritunnustus 
 
Kuvat: Runolinna 
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Pornaisten nuorisovaltuusto 2013 
 
Vuosi 2013 on startannut, niin puhaltavat uudet 
tuulet myös Pornaisten päätäntäelimissä. Vuonna 
2013 myös Pornaisissa on alkanut vaikuttamaan 
nuorisovaltuusto, joka koostuu 14–20 vuotiaista 
nuorista vaikuttajista. Alkavalla kaudella nuoriso-
valtuustossa toimii viisi varsinaista jäsentä sekä 
viisi varajäsentä. Pornaisten nuorisovaltuusto vas-
taa nuorten kuulemisesta kunnallisessa päätöksen-
teossa. Nuorisovaltuuston perustehtävänä on lisätä 
nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuk-
sia heitä koskevissa asioissa. Nuorista koostuvalla 
valtuustolla on mahdollisuus toteuttaa toiveita ja 
projekteja oman määrärahan turvin sekä esittää 
suurempia aloitteita eteenpäin. 
 
Nuorisovaltuuston 1. kokous istuttiin 4.2. vapaa-
aikatoimen tiloissa. Kokouksessa nuorisovaltuusto 
järjestäytyi seuraavan mukaisesti, että toimikau-
della 2013 puheenjohtajana toimii Jere Kiiski, 
varapuheenjohtajana Mikael Miettinen, tapahtu-
mavastaavana Riia Felt, rahastonhoitajana Kasperi 
Hakala ja tiedotusvastaavana Mikael Miettinen. 
Sihteerinä kokouksissa toimii vapaa-aikasihteeri 
Minna Nylund. Vapaa-ajanlautakuntaan edusta-
jaksi nimettiin Kasperi Hakala (varalla Thomas 
Schaffter), tekniseen lautakuntaan Mikael Mietti-
nen, sivistyslautakuntaan Thomas Schaffter ja 

valtuustoon Jere Kiiski 
(varalla Mikael Mietti-
nen). Kokouksessa päätet-
tiin myös toimintasuunni-
telma vuodelle 2013.  
 
Vuonna 2013 nuorisovaltuuston on tarkoitus pu-
reutua Ponun pihapiirin sekä skeittiparkin kunnos-
tamiseen ja viihtyisämmäksi tekemiseen. Nuori-
sovaltuusto ottaa mielellään vastaan ideoita alueen 
parantamisesta. Pornaisiin ollaan myös kaavaile-
massa nuorille suunnattua kulttuuritapahtumaa, 
jossa nuorisovaltuusto tulee olemaan mukana, 
kyseisestä tapahtumasta tiedotetaan lähempänä 
ajankohtaa. Nuorisovaltuustossa ollaan myös 
kiinnostuneita vanhan palotallin kohtalosta. Ky-
seisellä asialla on nimetty yhteishenkilö, joka 
selvittää rakennukselle suunniteltua kohtaloa ja 
mahdollisia tulevia käyttömahdollisuuksia. 
 

Ps. Nuorisovaltuustolle ollaan lähiaikoina perus-
tamassa omaa Facebook-sivua, josta kaikki voi-
vat seurata ajankohtaiset kuulumiset sekä ehdo-
tella asioita valtuuston käsiteltäviksi, joten kaik-
ki kipinkapin seuraamaan Facebookista milloin 
Nuva Pornainen verkostautuu. 

 
 

Nuorisotakuu 
 
 
 
 
astui voimaan 1.1.2013 
 

Mikä nuorisotakuu? 
 

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle 
nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntou-
tuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäk-
si ilmoittautumisesta. 
 

Mitä muuta? 
 

Nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu, joka ta-
kaa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle koulu-
tuspaikan. Kysy koulun opolta lisää koulutuspai-
koista. 
 

Mistä lisätietoa? 
 

� nettisivuilta www.nuorisotakuu.fi 
� Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto  

(te-toimisto) p. 0295 040 000 (vaihde) 
� Pornaisten kunta, etsivä nuorisotyöntekijä  

Rea Gomes p. 040 174 5069 

Vapaa-aikatoimi 
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Minna Nylund, vapaa-aikasihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulujenväliset hiihtokilpailut 27.2.2013 
 
Pornaisten alakoulujen hiihtokilpailut käytiin kes-
kiviikkona 27.2. kerrassaan valloittavan aurinkoi-
sissa olosuhteissa.  Osallistujia kisoissa oli muka-
vasti. Kaiken kaikkiaan 128 innokasta hiihtäjää 
starttasi ladulle. Ilahduttavinta oli kuitenkin kisa-
päivänä vallinnut iloinen ja aurinkoinen ilmapiiri. 
Kaikilla kilpailijoilla sekä toimitsijoilla tuntui 
olleen onnistunut ja mukava kisapäivä. Kisojen 
tulokset hiihtoaikoineen löytyy osoitteesta: 
http://www.pornainen.fi/vapaa-
aikatoimi/liikunta/kilpailutoiminta/. 
 
Kisat järjestettiin yhteistyössä koulujen, urheilu-
seurojen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Alku, 
Vilpas ja Taimi hoitivat jälleen kerran toimitsija-
tehtävät esimerkillisesti. Vanhempainyhdistykset; 
Halkian Mutsit ja Faijat, Räppäkylän iskät ja äipät 

Laukkoskelta sekä Pornaisten Yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistys tarjoilivat hiihtäjille lämmin-
tä mehua ja pullaa. Vapaa-aikatoimi kiittää suu-
resti kisojen järjestelyihin osallistuneita tahoja. 
Yhteistyössä on voimaa! Ilman vapaa-ehtoisia 
toimijoita ei näitäkään kisoja olisi varmasti järjes-
tetty yhtä sujuvasti! 
 
Koulujenvälisten kisojen järjestäminen pyritään 
vakiinnuttamaan osaksi vuosittaista kilpailutoi-
mintaa. Hiihtojen lisäksi yleisurheilukisat sekä 
erilaiset pallopeliturnaukset voisivat olla mukava 
lisä piristämään koululiikunnan toimintamalleja ja 
lisäämään yhteishenkeä sekä osallistujien että 
järjestäjien keskuudessa. 
 
Keväisin terveisin, Minna Pudas 

Kauden 2013–2014 salivuorojen viimeinen 

hakupäivä on 30.4.2013.  
 
Sisäliikuntakauden 2013–2014 varaushakemukset tulee 
lähettää määräaikaan mennessä sähköpostilla osoittee-
seen minna.pudas@pornainen.fi. 
Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. 
 
Kesän 2013 salivuoroja voi tiedustella kyseisen vuoden 
toukokuussa vapaamuotoisesti sähköpostitse vapaa-
aikatoimesta. 

Hei! 
 
Haluatko tehdä vapaaehtoi-
sena palkitsevaa nuorisotyö-
tä PoNulla? 
 
Ilmoitathan halukkuudestasi 
minna.nylund@pornainen.fi 

Kuva: Hiihtokilpailuihin osallistujia 
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Uutta Mika Waltarin koulua odotellessa 
 
Olemme Jokimäen koulussa seuranneet kiinnostu-
neina uuden Mika Waltarin koulun rakennustöi-
den alkamista. Joulukuussa tontille saapuivat en-
sin traktorit tekemään maansiirtotöitä. Sen jälkeen 
paikalle ilmestyi betonipalkkeja, mittamiehiä ja 
työkoneita, joilla palkit on paukuteltu paikoilleen. 
Koulun pohjan muoto alkaa hahmottua, ainakin 
ylhäältäpäin katsottuna. Saimme nähdäksemme 
ilmakuvia, joita erään oppilaamme isä on ottanut 
tästä työvaiheesta. Nyt upotettuja betonipalkkeja 
sahaillaan maan tasalle. 
 
Olemme malttamattomia saamaan uudet toimivat 
ja terveelliset tilat sekä Jokimäen että Laukkosken 
koulun oppilaille. Laukkosken kylä on saamassa 
yhden isomman nykyaikaisen koulun, kun aiem-
mat kaksi erillistä koulua yhdistyvät. Rakennus-
piirustuksia on tehty yhteistyössä koulun henkilö-
kunnan kanssa. Olemme päässeet esittämään toi-
veitamme, jotta ratkaisut olisivat mahdollisimman 
toimivat koulutyön kannalta. Kaikkia toiveita ei 
pystytä toteuttamaan rajallisen budjetin takia, 
mutta hyviltä suunnitelmat nyt näyttävät. 
 
Opettajat tekivät uusi koulu silmissään matkan 
opetusalan messuille tammikuun lopulla etsimään 
uusimpia ideoita mm. työpöydistä ja teknologian 
uusimmista keksinnöistä. Vetoapua uusille ideoil-
le saamme myös Aalto yliopiston Mind-
tutkimusryhmältä, joiden kanssa saamme kevään 
ajan tehdä yhteistyötä. Toiveenamme on, että 
uuden koulurakennuksen myötä voisimme toteut-
taa opetustakin jollain uudella tavalla. Henkilö-

kuntaa koulutetaan tätä varten. Isomman henkilö-
kunnan yhteistyön hyödyt ja mahdollisuudet pyri-
tään ottamaan käyttöön. 
 
Uudet koulutilat tuovat Laukkoskelaisille - myös 
aikuisille - paljon iloa ja hyötyä vapaa-ajan käyt-
töön. Saamme ison liikuntasalin mm. pelaamista 
ja jumppaamista varten sekä käsityöpajat harrasta-
jia kädentaidoissa eri seurojen ja järjestötoimin-
nan kautta. Isojen salitilaisuuksien esim. konsert-
tien järjestäminen omalla kylällä mahdollistuu. 
Luonto ja maaseutuympäristö ovat tähän asti ol-
leet kylämme parhaita avuja, mutta uuden koulun 
myötä Laukkosken vetovoimaisuus varmasti kas-
vaa. Voihan olla, että nyt rakennettavat luokat 
käyvät tulevaisuudessa vähiin. 
 
Oppilaiden mielestä on mukavaa, kun saamme 
uuden koulun. He odottavat saavansa paremmat 
puitteet koulutyöskentelyyn sekä esim. parempia 
musiikkivälineitä. Oppilaskunta on saamassa 
oman tilan kokouksiaan varten.  Iloa aiheuttaa 
sekin, ettei liikuntatunneiksi enää tarvitse mennä 
naapurikoululle ja omassa salissa saa pitää myös 
koulun juhlat. Oppilaat odottavat saavansa enem-
män tilaa ja paremman pihan. Omaa puutyöluok-
kaa odotetaan myös kovasti. Koulujen yhdistämis-
tä eskari-kuudesluokkaisten kouluksi pidetään 
hyvänä asiana. 
 
14.2.2013 
Anna Kilpeläinen ja  
Jokimäen koulun oppilaskunta 

 

 

Jokimäen koulu 
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Liikkuva digitointipiste 
 
Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt avustuksen Por-
voon kaupunginkirjaston, Pornaisten ja Sipoon kirjasto-
jen yhteishankkeelle ”Liikkuva digitointipiste”. 
 
Liikkuva digitointipiste siirtyy sovituin väliajoin Por-
naisten Askolan sekä Porvoon lähikirjastojen Gammel-
backa ja Kevätkumpu välillä. Asiakkaat voivat digitoin-
tipisteessä digitoida VHS-nauhoja, diakuvia sekä nega-
tiiveja. Tiedotamme asiasta enemmän, kun saamme toi-
minnan käyntiin. 
 

Kirjastohistoriaa Pornaisissa 140 vuotta 
 
Nina Sivénin kirjoittama Pornaisten lainakirjastojen 
historiaa käsittelevä tutkielma, Porneesin lainakirjastot 

vuodesta 1871 on ilmestynyt.  Kirja käsittelee Pornai-
sissa toimineiden kansankirjastojen sekä nuorisoseurojen 
ja työväenyhdistysten kirjastojen toimintaa ja taustoja 
1870-luvulta 1900-luvun alun vuosikymmenille. Kan-
sankirjastot ja kansakoulut olivat merkittävä virstanpyl-
väs koulutuksen ja sivistyksen saamisessa varallisuudes-
ta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta kaikkien 
ulottuville.  Kirjastohistorian lisäksi tutkielma valottaa 
pienen maaseutupitäjän kulttuuri- ja sivistyshistoriaa  
ajalta ennen 
kunnallisia pal-
veluita, ajalta 
jolloin kaikki 
tehtiin itse ha-
ravan piikeistä 
ja pellavakan-
kaista kirjastoi-
hin saakka. 
 
Teoksen julkis-
tamista tuki 
Uudenmaan 
kulttuurirahasto.  
 
Teos on lainat-
tavissa Pornais-
ten kirjastosta. 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen 

S-posti: porkir@pornainen.fi  
 
Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero: 
040 174 5060 
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad 
040 356 8573 
 
Aukioloajat: 
Talviaukioloaika (1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12.) 
ma, ti ja to 12.00–20.00 
ke, pe ja arkipyhien aattoina 9.00–15.00 
 
Meidät löydät myös Facebookista! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marjo tuli töihin kirjastoon 
 

Tradenomi Marjo Hämäläinen Kangasniemeltä 
on valittu Pornaisten kirjastoon määräaikaisek-
si kirjastovirkailijaksi 15.12.2013 asti. Marjon 
tavoitat s-postilla:  
marjo.hamalainen@pornainen.fi sekä  
numerosta 040 174 5091.  
 
Marjo vastaa medialuokan toiminnasta, joten 
medialuokan toiminnasta kiinnostuneet, otta-
kaahan rohkeasti yhteyttä Marjoon. Myös kir-
javinkkauksesta kiinnostuneet, ottakaa yhteyt-
tä. Marjolla on pitkä kokemus ala- ja yläkoulu-
laisten kirjavinkkaustoiminnasta. 
 

 
Kuvassa: Marjo Hämäläinen 
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Tilastoja 2012 
 

• Kirjalainaus 83 157  
(+1,1 % edelliseen vuoteen) 

• Lainaajia 2 124  
(+0,4 % edelliseen vuoteen) 

• Fyysiset käynnit 49 683  
(+ 0,4 % edelliseen vuoteen) 

 
Yleisten kirjastojen tilastokanta aukeaa netis-
sä huhtikuussa, jolloin kaikki tilastoista kiin-
nostuneet voivat käydä katsomassa kirjas-
tomme tunnuslukuja ja verrata, niitä esim. 
Uudenmaan tai koko Suomen vastaaviin lu-
kuihin. Perinteisesti tunnuslukumme ovat 
olleet vähintään Uudenmaan keskitasoa ja 
usein yli keskitason. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä Pornainen luki vuonna 2012? 
 

Pääkirjasto 
Aikuisten osaston lainatuimmat: 

1. Oksanen, Sofi: Puhdistus 
2. Kettu, Katja: Kätilö 
3. Hietamies, Eve: Tarhapäivä 
4. Kyrö, Tuomas: Mielensäpahoittaja ja ruskea kastike 
5. Kivelä, Anneli: Köydenvetoa Katajamäellä 

Nuorten aikuisten osaston lainatuimmat: 
1. Meyer, Stephnie: Aaamunkoi 
2. Meyer, Stephnie: Epäilys 
3. Meyer, Stephnie: Houkutus 
4. Meyer, Stephnie: Uusikuu 
5. Collins, Suzanne: Nälkäpeli 

Nuorten osaston lainatuimmat: 
1. Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä saa isän 
2. Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja villi kone 
3. Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö 
4. Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja kuuluisa Kamilla 
5. Rowling, J. K. : Harry Potter ja salaisuuksien kammio 

 
Lainatuimmat DVD-elokuvat: 

1. Taru sormusten herrasta 
2. Lucky Luke 
3. Madagascarin pingviinit 
4. Bratz fashion pixiez 
5. Itse ilkimys 

 
Lainatuimmat aikuisten cd-levyt: 

1. Tapio, Juha: Hyvä voittaa 
2. Adele: 21 
3. Cohen, Leonard: Old ideas 
4. Tsaikovski, Pjotr: Nutcracker 
5. Eppu Normaali: Mutula 

 
Kaikkien lainatuimmat (sisältää pääkirjaston ja lainausasemien 
lainat) 

1. Guinness World Records 2012 
2. Reynolds, David West: Star Wars : episodit I-IV: 

kuvitettu opas 
3. Nopola: Risto Räppääjä saa isän 
4. Haderlein, Ute: Peltopuuhissa 
5. Havukainen, Aino: Tatun ja Patun avaruusseikkailu 

 
Atk-ajan (1997–2012) lainatuimmat kirjat (sisältää sekä 
pääkirjaston että lainausasemien lainat) 

1. Kunnas, Mauri: Koirien Kalevala 
2. Rowling, J.K.: Harry Potter ja Azkabanin vanki  
3. Rowling, J.K: Harry Potter ja salaisuuksien 

kammio 
 
Pornaisissa lapset ja nuoret lukevat todella paljon. Tähän 
”huippujen huiput” – listaan on koottu 30 lainatuinta teosta, eikä 
joukossa ole yhtään aikuisten kirjaa. 
 

 

Muistithan: 

 
� Kirjaston web-sivuilta pääset kirjau-

tumaan Naxos-musiikkitietokantaan 

sekä PressDisplay-sanomalehti tie-

tokantaan. Kirjautumiseen tarvitse 

kirjastokorttiasi. 

� Hankkimalla kirjastosta kirjastokort-

tiin liitettävän pin-koodin, voit itse 

netin kautta varata ja uusia lainojasi. 

� Porsse-kirjastot = Pornainen, Por-

voo, Sipoo ja Askola = sama kirjasto-

kortti käy kaikissa = voit varata, pa-

lauttaa ja lainata aineistoa kaikista 

näistä kirjastoista = aineistokuljetus 

kirjastojen välillä kulkee kaksi kertaa 

viikossa. 

 

Kirjastoon tulee kevään aikana  

e-kirjojen lainauskokeilu, tiedotamme 

asiasta lisää myöhemmin. 
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Kirjaston uudet tilavuokrat 
 

Kirjaston vuokrattavien tilojen  

tilavuokrat 

vuokra 

euroa 

Pellavasali  
näyttelyvuokra/kk (kaupallinen) 60 
näyttelyvuokra/kk (ei-kaupallinen) 40 
kokoustila 1. kokous 28 
seuraava kokous 13 
kokoustila/vuosi (sisältää 8 kokousta) 64 
Mika Waltari -huone  

kokoustila 1. kokous 19 
seuraava kokous 10 
kokoustila/vuosi (sisältää 8 kokousta) 50 
Medialuokka  
koulutustila 1. kokous 37 
seuraava kokous 19 
koulutustila/vuosi (sisältää 8 kokousta) 100 
 

 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 7.2.2013 
hyväksynyt kirjaston uudet tilavuokrat Mika Wal-
tari -huoneeseen, medialuokkaan ja Pellavasaliin 
sekä näiden tilojen käyttösäännöt. 
 
Pellavasalin, Mika Waltari -huoneen ja Medialuo-
kan varustuksista, käyttösäännöistä ja vuokraajan 
vastuuhenkilön velvollisuuksista saa lisätietoja 
kirjaston henkilökunnalta ja kirjaston kotisivuilta, 
www.pornainen.fi/kirjsto.  
 
Pellavasali 
 

Pellavasalissa on lokakuu-joulukuu tilaa näytte-
lyiden pitämistä varten. Tiedotamme näyttelyistä 
kirjaston ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä 
Facebook-sivuilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pellavasali Mika Waltari -huone Medialuokka (kuvat: Sara Sivén ) 
 

 
 
 
 
 
 

Kansalaisopiston kädentaito- ja taideryhmien näyttelyt Pornaisissa 
 

� 2. –18.4.  
Pornaisten lasten ja nuorten taiteen perus-
opetuksen ryhmien näyttely Pornaisten kirjas-
ton Pellavasalissa kirjaston aukioloaikoina.  
Näyttelyn avajaiset 2.4. klo 16.30–17.00. 

 

� 20.–21.4.  
ILONA2013 kevätnäyttely Pornaisten  
kirjaston Pellavasalissa klo 10.00–16.00 ja  
22.–29.4. kirjaston aukioloaikoina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 

 
 

Kaikki ILONA2013 kevättapahtumat Mäntsälässä, 
Pornaisissa ja Pukkilassa löytyvät osoitteesta 
www.mantsalanopisto.fi 
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Musiikkiopisto 
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Päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan haku  

toimikaudeksi 2013–2014 
 

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päivä-

kodeissa on haettavana 1.8.2013 vapautuvat 

hoitopaikat. 
 

Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri 

vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. 

Mikäli lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve 

syksyllä 2013, täytä sähköinen päivähoitoha-

kemus välittömästi.  

 

Hakulomakkeita ja lisätietoja 
 

Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen ha-
kemus päivähoitoon Mäntsälän kunnan ko-
tisivuilla osoitteessa www.mantsala.fi/tietoa-
mantsalasta/lomakkeet. Tietoja kunnallisesta päi-
vähoidosta Mustijoen perusturvan alueella voi 
lukea osoitteessa www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-
perhe/paivahoito-ja-esiopetus. 
 

Jokaiselle elokuussa paikkaa hakeneelle lähete-
tään postitse päätös kunnallisen hakemuksen 
käsittelystä viikolla 17.  
 

Perheet voivat hakea lapselle hoitopaikkaa myös 
suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoi-
toon tai palkata hoitajan kotiin. Kunta tukee näitä 
hoitomuotoja yksityisen hoidon tuella ja sen kun-

talisällä. Tukea haetaan Kelan toimistosta ja se 
maksetaan perheen valitsemalle hoidon tuottajalle. 
Tietoja tuen määrästä saa edellä mainituilta päivä-
hoidon internetsivuilta. 
 

Päivähoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä 
teitä palvelee paikkatyöryhmän vastuuhenkilö 
Merja Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpos-
tilla merja.harmokivi@mantsala.fi. 
 

Kerhotoiminta 
 

Kerhotoiminta jatkuu edelleen 2.9.2013 alkaen 
päiväkoti Aurinkolinnan tiloissa. 2-3-vuotiaiden 
Siili -kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviik-
koisin klo 9-11 ja 3-5-vuotiaiden Orava -kerho 
tiistaisin ja torstaisin klo 9-11.30. Kerho on kiinni 
koulujen loma-aikoina.  
 

Kerhoon haetaan samaan aikaan kuin päivähoi-
toon. Paperisen hakemuslomakkeen saa internet-
osoitteesta www.mantsala.fi/tietoa-
mantsalasta/lomakkeet.  
 

Lisätietoja kerhotoiminnasta antaa päiväkodin 
johtaja Satu Nevala p. 040 314 5085,  
satu.nevala@mantsala.fi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mustijoen perusturva 
 

Kuvassa: Aurinkolinnan Orava-kerholaisen syntymäpäivää vietetään  
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Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 
 
Perusturvalautakunta vahvisti 13.12.2012 kunta-
lisän suuruuden kunnanvaltuuston 12.11.2012 
vahvistaman talousarviomäärärahan mukaiseksi. 
Kuntalisää maksetaan hakemuksesta kokeiluai-
kana 1.3.2013 – 31.7.2015 alle 2-vuotiaasta 
kotona hoidettavasta lapsesta 140 € kuukaudes-
sa ja kotona hoidettavasta sisaruksesta 50 € 
kuukaudessa.  
 

Lomake kuntalisän hakemiseen löytyy verk-
kosivuilta päivähoidon lomakkeista. 
 

Neuvontaa saa sähköpostilla päiväkodin johtaja 
Merja Harmokiveltä ja toimistosihteeri Marja-
Liisa Koskiselta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikärajan lisäksi tulee täyttää seuraavat lasten koti-

hoidon tuen kuntalisän myöntämisen kriteerit: 

1. Kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytys on, että vanhem-

painrahakausi päättyy 28.2.2013 tai sen jälkeen ja perheellä on 

oikeus lakisääteiseen kotihoidon tuen hoitorahaan ja että oikeus 

alkaa 1.3.2013 tai sen jälkeen.  

2. Vanhempi / huoltaja hoitaa lasta itse ja on työlainsäädännön 

tarkoittamalla hoitovapaalla (työantajan todistus työsuhteen jatkumi-

sesta) tai on hoitovapaalla päätoimisesta opiskelusta (oppilaitoksen 

todistus) tai on hoitovapaalla oleva yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan 

lasta. 

3. Määräaikaisen työntekijän työsuhde tulee olla jatkunut 6 kk 

ennen äitiys- tai vanhempainloman alkua. Kotiin lasta hoitamaan 

jäävän huoltajan tulee olla ollut määräaikaisessa työsuhteessa 

vähintään 86 työpäivää, 18 tuntia viikossa kuuden kuukauden 

aikana välittömästi ennen äitiys- ja vanhempainloman alkamista tai 

hoitovapaalle jäämistä. 

4. Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla 

työssä tai päätoimisena opiskelijana koko kuntalisän maksuajan 

(toisen huoltajan tai avopuolison todistus työstä/opiskelusta). 

5. Lapsella tai hänen sisaruksellaan ei ole kunnallista tai yksityistä 

päivähoitopaikkaa. Poikkeuksena voi perheen esiopetusikäinen 

lapsi olla perusopetuslain mukaisessa esiopetuksessa tai erityistä 

tukea tarvitseva lapsi erityisen painavista syistä olla päiväkodissa 

osapäiväryhmässä.  

6. Perheen muut lapset voivat osallistua lasten kotihoidon tuen 

kuntalisän maksun aikana kunnan järjestämään kerhotoimintaan. 

7. Kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta takautuvasti. 

8. Kotihoidon tuen kuntalisää ei myönnetä kuusi (6) kalenterikuu-

kautta lyhyemmältä ajalta. 

9. Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan kerran kuukaudessa jälkikä-

teen hakijan pankkitilille kuukauden viimeisen arkipäivänä. 

10. Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen lakkaa välittömästi, kun 

etuuden saamisen edellytykset lakkaavat. 

11. Kotihoidon tuen kuntalisä peritään takaisin välittömästi, mikäli 

maksatusaika jää lyhyemmäksi kuin kuusi kuukautta tai hakemuk-

sessa ilmoitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai käy ilmi, että on 

jätetty ilmoittamatta asioita, jotka vaikuttavat kotihoidon tuen kunta-

lisän myöntämiseen tai ilmoitus maksuun liittyvistä muutoksista 

tulee myöhässä ja tämän vuoksi etuutta on maksettu aiheettomasti. 

12. Vanhemman / huoltajan tulee anoa lasten kotihoidon tuen 

kuntalisää viimeistään 2 kk ennen maksatuksen toivottua alkamista. 

Hakemus lähetetään päivähoitotoimistoon ja sitä voi täydentää 

puuttuvilla liitteillä jälkikäteen. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän 

edellytys on, että vaaditut liitteet on toimitettu päivähoitotoimistoon. 

Mikäli verokorttia (muutosverokortti etuutta varten) ei toimiteta, 

pidätetään etuudesta 60 % veroa. Poikkeuksena edellä mainitusta 

1.3.2013 alkaen kotihoidon tuen kuntalisää hakevien tulee hakea 

sitä viimeistään 1.2.2013. 

13. Kuntalisää ei myönnetä, mikäli kotiin jäävä vanhempi on työtön 

saaden työttömyyskorvausta, muuta etuisuutta tai saa äitiys- tai 

vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai eläkettä. 

Kuvassa: Aurinkolinnan Muksulan lapset 
tekevät lumimaalauksia  

Kuvassa: Valmis teos  
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Hiiohei! 
 

 
Me Linnunlaulun päiväkodin Sinitiaisen pienryh-
mäläiset päätimme avartaa maailmaa ja lähteä 
reissuun ja kunnolla kerrankin. Koskapa emme 
saaneet päiväkodin johtaja-Sadulta matkarahaa, 
päätimme väsätä porukalla oman laivan. Siihen 
saimme luvan ostaa kaikkea pientä tarpeellista☺. 
 
Idea laivaan tuli ryhmäläisiltä, jotka ovat innostu-
neet merirosvoilusta. Jotta osaisimme tehdä lai-
van, tuli meidän perehtyä netin ja kirjaston kautta 
laivan rakentamiseen ja malleihin. Pian hoksasim-
me, että meille riittää peruspurjelaiva pelastus-
veneineen. Toki estetiikka on tärkeää, joten laivan 
kylkeen tuli tehdä meitä suojeleva, kaunis meren-
neito. Neidolla ei ole vielä nimeä, mutta ehdotuk-
sina oli mm. Sini-Valko, Helmi ja Muffinsi. 
 
Merirosvolipun viereen on jokainen merirosvo 
pujotellut vohvelikankaaseen oman viirinsä val-
koiselle pohjalle. Näin muut merellä kävijät tietä-
vät meidän olevan ystävällisissä aikeissa. Me lai-
van omistajat olemme painaneet omat kädenjäl-
kemme purjeeseen merkiksi osallistumisesta yh-
teisiin talkoisiin. Tunnelmaa olemme nostattaneet 
hurjilla merirosvolauluilla ja saduilla.  
 

Kuukausikaupalla olemme naulan-
neet, poranneet, sahanneet, askarrel-
let ja tehneet kaiken mahdollisen, 
jotta paattimme kestää tulevat karik-
koiset rannat, myrskyt ja paahtavan 
auringon. Vanhemmat ovat iloksem-
me osallistuneet talkoisiin ja he ovat 
mm. toimittaneet meille tuiki tarpeel-
lista lautaa rakennusmateriaaliksi.  
Joku pojista hoksasi, että tokihan 
laivassa tulee olla myös tykkejä ihan 
vaan siltä varalta, että joku muu uh-
kaa reissuamme. Mehän olemme 
kuitenkin niitä kilttejä merirosvoja ja 
etsimme tulevina kuukausina aarre-
karttaa eriskummallisista maista ja 
paikoista.  
 

Kirjastonhoitajat ovat auttaneet meitä etsimään 
tietoa kaikesta mahdollisesta, mitä saatamme koh-
data matkalla. Kirjoissa vilahteli mm. lohikäär-
meitä ja merenneitoja. Pikkasen tulee jännät ret-
ket! 
 

Ehdotuksia aarteen etsintään on tullut paljon. Sini-
tiaiset haluaisivat matkustaa mm. hotelliin, armei-
jaan, S-markettiin ja maalle. Eniten ääniä on kui-
tenkin saanut Ruotsi ja saaret, missä aarre voisi 
olla. Näihin paikkoihin siis ainakin purjehdimme. 
 

Laiva alkaa pian olla valmis. Nimekseen se sai 
Sinihelmi, mutta sitä ei ole vielä kunnolla kastet-
tu. Miekat on askarreltu teräviksi kookospähki-
nöiden halkaisua varten. Kohta 
saamme ilmoittaa koteihin, että 
pakkaavat matkalaukkuihin aurin-
korasvat ja uikkarit mukaan ja toki-
han laivassa on myös vanhemmille 
tilaa jos on uskallusta lähteä mu-
kaan aarteen metsästykseen. Meri-
rosvojen vaatteet on ommeltu ja 
silmälaput sovitettu. Nyt jäämme 
odottelemaan hyviä purjehdussäitä 
ja seikkailu voi alkaa! 
 

Helena, Kati, Heini ja Terhi Sinitiaisista 

Linnunlaulun päiväkoti 
 

Kuvassa: Merirosvolaiva omistajineen 
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Oletko kiinnostunut palstaviljelystä? 
 

Kuntalaiset ovat viime vuosien aikana esittäneet toiveita mahdollisuudesta 
viljelypalstojen vuokraamiseen. Kaikilla ei ole tilaa viljellä omassa pihapii-
rissään tai piha-alueen maaperä on viljelykseen kelpaamatonta. ”Luonnolli-
sesti Pornainen” -teema suorastaan velvoittaa kuntaa vastaamaan tällaisiin 
toiveisiin. 
 
Palstaviljelyalueeksi on varattu noin 2000 m2 suuruinen alue Rantalantien 
varresta Mustijoen rantaan tukeutuen. Alueelle mahtuu noin 12-15 kpl aarin 
(10 m x10 m) suuruista palstaa. Aarin vuokrahinta on 30 €/viljelykausi. 
Mikäli hakijoita on enemmän kuin palstoja, valinta suoritetaan arpomalla. 
Seuraavalla kaudella etusijalla ovat ”vanhat viljelijät”. 
 

Mikäli olet kiinnostunut palstaviljelystä, ilmoita yhteystietosi kunnan-

toimistoon viimeistään maanantaina 8.4.2013. Ilmoitukset joko sähkö-

postilla minna.aaltonen@pornainen.fi tai kirjeellä/kortilla: Pornaisten 

kunta/Minna Aaltonen, Kirkkotie 176/PL 21, 07170 PORNAINEN. 
 
Palstaviljely on virkistävä, hauska, edullinen, ekologinen ja  

hyvinvointia edistävä harrastus - vuokraa oma palstasi!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekninen osasto 
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Kiinteistöhuolto 
 

Tänäkin kesänä kunnan kiinteistöhuolto korjauttaa kunnan eri käyttötarkoituksessa 
olevia kiinteistöjä. Isompia remontteja tehdään pääsääntöisesti kesällä kymmeneen 
rakennukseen, joihin vaihdetaan ikkunoita, suoritetaan ulkopuolista maalausta, 
lisätään lämpöeristeitä, korjataan vesikattoja ja tehdään piha-alueiden kaatokorja-
uksia sekä terveysasemalle pysäköintimahdollisuus inva-ajoneuvoille ym. 
 

Meille tarpeettomana kustannuksena varsinkin kesällä on ilkivalta. Siksi haluam-
mekin muistuttaa, että kunnan omistamiin kiinteistöihin, liikennemerkkeihin, piha-
valaisimiin, puisto- ja uimaranta kalusteisiin ja varusteisiin yms. kohdistuvien ilki-
vallantekojen kustannukset maksatetaan aina tihutyön tekijällä. Jos tahallisen rik-
koontumisen on aiheuttanut alaikäinen henkilö, niin laskun maksaa lapsen van-
hemmat. 
 

Remonttikelejä odotellessa…Petri Heikkilä, kiinteistöhuolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesiosuuskunta Suoni tiedottaa 
 

Vesiosuuskunnan verkosto valmistuu tämän vuo-
den aikana. Suuri Jyvälänkulman urakka-alue 
Mäntsälässä valmistuu tämän kevään aikana ja 
kiinteistöt voivat liittyä verkoston käyttäjiksi ke-
väästä alkaen. 
 

Pornaisten puolella aletaan rakentaa viimeistä 
urakka-aluetta, ns. Parkkoja 2 aluetta, joka muo-
dostuu Juholantien loppuosasta, Juholanraitista ja 
Ukonojantiellä olevista kiinteistöistä. Samaan 
urakkaan kuuluu myös n. puolen kilometrin pätkä 
Kuokkatietä. Tämän urakan urakka-aika on tämä 
vuosi, mutta urakka valmistuu jossain vaiheessa 
syksyllä.  
 

Parkkoja 2 rakentamisen jälkeen Vesiosuuskunta 
Suonen verkosto on pääosiltaan valmis. Myö-
hemmin rakennetaan lyhyehköjä linjoja kiinteistö-
jen tarpeen mukaan.  
 

Kohta kun rakentaminen on valmis, pyritään kiin-
teistöt saamaan liittymään verkoston käyttäjiksi. 
Tämä on tärkeää verkoston toiminnan vakiinnut-
tamiseksi ja vajaakäytöstä johtuvien haittojen 
ehkäisemiseksi. 

Kun kaikki rakentaminen 
on valmis Pornaisten 
kunnan alueella, esittää 
Vesiosuuskunta Suoni 
Pornaisten kunnalle eh-
dotuksen toiminta-alueen 
vahvistamiseksi. Toimin-
ta-alueen vahvistamisen 
jälkeen on osuuskunnalla 
vesihuoltolain mukaan 
velvollisuus tarjota palve-
luja kaikille alueen kiin-
teistöille ja alueella olevil-
la kiinteistöillä on liitty-
misvelvollisuus, johon voi 
saada anomalla vapautuk-
sen, mikäli lain edellyttämät ehdot täyttyvät. 
 

Vesiosuuskunta Suoni kiittää kaikkia maanomista-
jia hyvästä ja myönteisestä suhtautumisesta ver-
koston rakentamisesta aiheutuneisiin ja rakennus-
aikaisiin haittoihin. Kaikista asioista on neuvotte-
lemalla aina saatu molempia osapuolia tyydyttävä 
ratkaisu. 

Katualueet 
 

Lumen auraajat ovat olleet vaikeuksissa, koska kapeille katualueille on pysäköity autoja haittaamaan lumen 
aurausta, etenkin päättyvien katujen kääntöpaikoille. Toinen haitta on kiinteistöjen piha-alueilta siirretyt lumet 
katualueen puolelle, mikä ei ole sallittua. Toivottavasti jatkossa tätä pulmaa ei ole. Katujen puhtaanapidosta oli 
kirjoitus myös Luonnollisesti Pornainen 2/12. 
 

Tekninen osasto 
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Vielä ehtii mukaan Pornaisten Palveluhakemistoon!  
 
Pornaisten palveluhakemiston kokoaminen 

vuosille 2013 - 2014 on loppusuoralla, mutta 

nopeasti toimien ehdit vielä mukaan! 
 

Hakemisto kootaan yhteistyössä Pornaisten Yrittä-
jät ry:n ja Pornaisten kunnan kanssa. Nyt hake-
misto tehdäänkin ensimmäistä kertaa täysin pai-
kallisin voimin; mukaan tiimiin on saatu pornais-
lainen viestintä- ja markkinointialan yrittäjä Min-
na Vuorio, joka vastaa mm. ilmoitusten tekemi-
sestä.  
 

Palveluhakemisto on tuhti, noin 100-sivuinen 
tietopaketti oman kotipaikkamme palveluista, 
yrityksistä ja yhdistyksistä. Hakemisto ilmestyy 
sekä painettuna että nettiversiona aiempien vuosi-
en tapaan. 
 

Painettu, käsissä kuluva kirjanen on melko var-
masti Pornaisten luetuimpia teoksia. Sen painos-
määrä on noin 4000 kpl ja se jaetaan jokaiseen 
talouteen ja yritykseen sekä lähialueiden yhteis-
työkumppaneille toukokuun aikana. Lisäksi ha-
kemistoa on saatavilla mm. kunnantalolla, kirjas-
tossa ja postin palvelupisteessä. 
 

Yrittäjille mukanaolo hakemistossa on helppo ja 
kustannustehokas tapa markkinoida paikallisesti  

omia palveluitaan. Yhdistyksille ja yhteisöille se 
on kattava media kertoa toiminnasta ja hankkia 
uusia pornaislaisia jäseniä. 
 

Ilmoitusvaraus myös netin kautta 
 

Ensimmäistä kertaa ilmoitusten jättäminen ja yh-
distysten yhteystietojen antaminen on ollut mah-
dollista myös netin kautta: lomake löytyy Pornais-
ten kunnan ajankohtaista -palstalta osoitteessa 
www.pornainen.fi. Linkki lomakkeeseen sijaitsee 
myös Pornaisten Yrittäjät ry:n 
sivuilta osoitteessa www.pornaistenyrittajat.fi.  
 

Lisätietoja tarvittaessa: 
 

Projektisihteeri  
Marjatta Sihvo 
Pornaisten kunta 
Puh. 040 174 5050, 
marjatta.sihvo@pornainen.fi 
 

Puheenjohtaja  
Juha Virkki 
Pornaisten Yrittäjät ry 
puh. 0400 841 293, 
juha.virkki@virtek.fi 
 

Kuva: Pornaisten Palveluhakemiston 2011–2012 kansi 
 

 
 
 
 
 
 

Pornaisten palveluhakemisto 
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Partiolaisten päivän hyvä työ Aurinkomäellä 
 
Lauantaina 9.2.2013 Partiolippukunta Pornaisten 
Solmun partiolaiset aina pienistä sudenpennuista 
aikuisjohtajiin kokoontuivat Aurinkomäen palve-
lukeskukseen palvelutempauksen merkeissä.  
 
Tarkoituksena oli esittää vanhuksille tulevan las-
kiaisen johdosta talviaiheista ohjelmaa. Kahdella 
osastolla partiolaiset esittivät lauluja, laululeikke-
jä, loruja ja selloesityksiä. Lisäksi mukana oli 
kaksi ystävällistä koiraa, joita oli mahdollisuus 
rapsuttaa. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen 
vanhusten ulkoilutus ei onnistunut lumisateen 
johdosta, mutta ohjelman myötä partiolaiset halu-
sivat tuoda raikkaan talven tuulahduksen Aurin-
komäen palvelukeskuksen asukkaille. 
 

Partiolaisten toimintaan kuuluu yhtenä osana pal-
velu. Partio-ohjelmassa partiolainen oppii löytä-
mään ilon, jota toisen huomioiminen ja auttami-
nen antavat. Aurinkomäen palvelukeskuksen pal-
velutempauksessa oli hienoa huomata, kuinka 
reippaasti lapset ja nuoret esittivät ohjelmaa ja 
seurustelivat asukkaiden kanssa. Jokaisella oli 
mahdollisuus kokea, miten pienillä teoilla pystyi 
tuomaan iloa. 
 
Aurinkomäen asukkaat ottavat mielellään vastaan 
ohjelmaa ja ulkoilutusapua eri tahoilta. Myös Por-
naisten Solmulla on aikomus tulevaisuudessa uu-
sia palvelutempaus. Aina valmiina! 
 
Teksti: Joija Tikkanen Kuva: Mari Högman 

 

 
 
 
 

Partiolaisten päivän hyvä työ 
 

Kuvassa: Partiolippukunta Solmu vierailemassa Aurinkomäen palvelukeskuksessa palvelutempauksen merkeissä.  
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MLL Pornainen toimii ja 
touhuaa jo 16. vuottaan 
ja lisää väkeä otetaan 
mukaan ilomielin. Sään-
nöllistä toimintaa meillä 
on tällä hetkellä muun 
muassa perhekahvilan, 
torstaikahvien, liikunta-
leikkikoulun ja satujum-
pan muodossa. Tänä 
keväänä toteutuu vielä 
muutama äitien ilta ja 
kaksi kertaa kirppiskin. 
Pyrimme erilaisin tavoin 
parantamaan lapsiper-
heiden hyvinvointia, 
tapahtui se sitten äitien 
kahvittelun tai koko per-
heen yhteisen ulkoilu-
päivän voimalla.  
 
Yhdistyksen hallitus pitää huolen siitä, että mah-
dollisuudet toimintaan säilyvät ja uusia tuuliakin 
haistellaan. Hartaana toiveena onkin saada kaikki 
kylän ideanikkarit ja innokkaat vanhemmat mu-
kaan toimintaan - tekijöitä tarvitaan ja yhdessä 
arki on aina vähän hauskempaa! 
 

Kahvia ja leikkimieltä 
 
Perhekahvila on MLL:n perinteinen kohtauspaik-
ka lapsiperheille. Kun kotona alkaa oma seura 
ahdistaa, voi suunnata askeleet kahvin, juttuseuran 
ja leikkikaverien pariin. Aikuisille tarjolla on kah-
via ja teetä vaihtelevan purtavan kanssa ja lapsille 
mehua ja pientä välipalaa. Erityistä ohjelmaa jär-
jestetään aika ajoin, mutta lapsille on aina leluja ja 
piirustusvälineitä. Ehdotuksia perhekahvilan toi-
mintaan otetaan vastaan mielellään, vaikkapa 
sähköpostilla (kts. jutun lopusta). 
 
 
 

Perhekahvila Oravanpesä on viime vuosien aikana 
valitettavasti ollut vähän liikaakin liikekannalla: 
menossa on nyt kolmas osoite kahden vuoden 
sisällä. Ei siis ihme etteivät läheskään kaikki lap-
siperheet ole meitä löytäneet, saati sitten pysyneet 
perässä, että minä päivänä niitä kahveja juotiin-
kaan... Kevään 2013 ajan olemme kuitenkin Kuu-
sistolla (”Nuorisoseuran talo siinä kauppojen vie-
ressä”) ja avoinna maanantaisin klo 9.30–11.30 
seuraavilla päivämäärillä: 11.3., 25.3., 8.4. ja 22.4. 
Toukokuussa muutamme taas kotipesäämme Ka-
melipuistoon, siellä nähdäänkin sitten säännölli-
sesti (säävarauksella) joka maanantai! 
 

Äidit ja vauvat - sekä muutama taapero - ovat 
syksystä lähtien tavanneet torstaisin Torstaikah-
veilla. Kokoontumispaikkana on koti, joten osoit-
teen saadaksesi tarvitsee näille kahveille ilmoit-
tautua etukäteen Jennille 050 517 5286. Porukassa 
on paljon uusia pornaislaisia, niinpä mukaan us-
kaltaa varmasti tulla, vaikka olisi juuri kuntaan 
muuttanut. 

MLL Pornainen 
 

Hei, tuu mukaan! 
 

Joko olet käynyt perhekahvilassa? Miten olisi satujumppa tai naisten säbä? Tule mukaan! 

Kuvassa: Ahto ja Miska perhekahvilapuuhissaan  
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Ennen kesää järjestämme lisäksi ainakin muuta-
man Äitien illan. Nämä kokoontumiset ovat 
avoimia kaikille äideille ja mahdolliset kustan-
nukset riippuvat aina kunkin illan sisällöstä. Tar-
koituksena on nähdä ihan vaan naisporukalla ja 
puuhata samalla jotain kivaa, mielenkiintoista 
taikka opettavaista. Katsotaan mitä kevät tuo tul-
lessaan: ehkä askartelua, jumppaa, humppaa tai 
ensiaputaitoja.. Lisää aiheesta kotisivuilla ja face-
book-ryhmässä. 
 

Liikkumaan ja Discoon siskot 
 
Liikkari, liikuntaleikkikoulu ja satujumppa hyp-
pyyttävät lapsia kolmesta kuuteen ikävuoteen 
saakka. Mahdollisista vapaista paikoista ryhmissä 
saa lisätietoa Marenalta 0500 805 599. 
Samasta numerosta voi tiedustella myös liittymis-
tä naisten säbäjoukkueeseen: Kuumat aallot tree-
naa lauantaisin kuudelta yhtenäiskoulun salissa - 
sinne siis! 
 
Uusi ryhmä aloittaa toiminnan maaliskuun lopul-
la. Tiistaisin tanssitetaan äitejä ja vauvoja. Kurssi 

on tarkoitettu 3 kk – 1 vuoden ikäisille vauvoille 
ja ohjelma koostuu helposta tanssillisesta osuu-
desta sekä kevyistä lihasvoimaa parantavista sar-
joista. Ryhmä kokoontuu 26.3.–28.5.2013 aina 
tiistaisin klo 10.00–11.30 Pornaisten kunnon 
paikka kuntosalin ryhmäliikuntatilassa. Kurssi-
maksu kymmeneltä tanssikerralta on 20 euroa. 
Ryhmään mahtuu kymmenen äitiä vauvoineen ja 
osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset: minna.virsunen@gmail.com, 
lisätietoja 044 363 4368. 
 
Alakouluikäiset pääsevät discoilemaan 17.5.  
Silloin tanssitaan, kisaillaan ja pyöritetään onnen-
pyörääkin. Kuusistolle silloin siis! 
 

Kirpputorille! 
 

Tule kierrättämään tarpeeton tavara lauantaina 
25.5.2013. Toukokuun kirppis on avoin kaikelle 
kierrätettävälle tavaralle ja silloin ollaan jo ulko-
na, Pellava-aukiolla. Pöytävarauksista ja kel-
lonajoista ilmoitellaan lähempänä tapahtumaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuutko mukaan? 
 

Ota yhteystiedot talteen ja hihaan saa aina tarttua kylillä tavatessamme! 
pornainen.mll.fi, mll.pornainen@gmail.com, Facebook/MLL Pornaisten yhdistys ry 

Kuva vas.: Äidin kanssa 
kerhoilemassa, kuvassa Mia 
ja Aaro Louhe  

Kuva ylh: Kirppislöytöjä ja  
kierrätystä 25.5.  
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Keuke neuvoi lähes tuhatta keskiuusmaalaista yritystä 
 
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Keuke) 
neuvoi vuonna 2012 kaikkiaan 961 yritystä. Edel-
liseen vuoteen verrattuna palvelun parissa olevien 
yritysten määrä kasvoi kolmella sadalla. Yksittäi-
siä neuvontatapahtumia Keuken asiakasjärjestel-
mään kirjattiin 3267 kappaletta, mikä sekin on 
1200 kappaletta edellisvuotta enemmän. 
 
– Vahvistimme osaamistamme ja palvelujamme 
viime vuonna rekrytoinneilla. Olemme myös pa-
nostaneet palveluista tiedottamiseen, toteaa Keu-
ken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen. 
 
Neuvontatoimenpiteissä tehtiin liiketoiminnan 
arviointeja kaikkiaan 430 kappaletta. Noin 50 
yritykselle tehtiin uutta liiketoimintasuunnitelmaa 
ja 85 yritykselle markkinointisuunnitelmaa. Tuo-
tekehitys oli ajankohtaista 34 yritykselle. Tulos-
laskelmia ja -suunnitelmia kirjattiin 123 kappalet-
ta. 
 
Keuken neuvontapalveluiden tuloksena keski-
uusmaalaiset yritykset laittoivat vireille rahoitus-
hakemuksia yli yhdeksän miljoonan euron edestä. 
Investointisuunnitelmia tehtiin yli 14 miljoonan 
euron edestä. 
 
– Myös Keuken järjestämät erilaiset teema- ja 
infotapahtumat olivat suosittuja. Viime vuonna 
järjestämiimme tilaisuuksiin osallistui 610 asia-
kasta. Tilaisuudet ovat ajankohtaisen tiedon lisäk-
si erinomainen paikka verkostoitua ja jakaa aja-
tuksia, Pekkarinen sanoo.   
 

Hautomoyritykset työllistävät 
 
Keuken nuorille yritykselle tarkoitettu Yritys-
hautomopalvelu kiinnosti vuonna 2012 ennätys-
määrää yrittäjiä. Vuoden 2013 loppuun asti kestä-
vän hautomokauden tavoite 130 yritystä tuli mel-

kein täyteen jo viime vuo-
den aikana. Tällä hetkellä 
hautomoyrittäjiä on 120 
kappaletta. 
 
– Hautomoyritykset ovat 
myös työllistäneet tavoitet-
ta huomattavasti enemmän. 
Hautomoyrityksissä työs-
kentelee tällä hetkellä noin 
250 henkilöä. 
 
Keuke tuottaa maksuttomia yritysneuvontapalve-
luja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, 
Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja 
Vihdin alueilla toimiville yrityksille. Perusneu-
vonnan lisäksi Keuken tehtäviin kuuluu luoda 
edellytyksiä uudelle elinkeinotoiminnalle.  Asia-
kasyrityksilleen Keuke tarjoaa laajan asiantuntija-
verkoston mahdollisuudet ja palvelut sekä oikeat 
kontaktit yrittämiseen. 
 
Keuke tutki viime vuonna myös asiakkaittensa 
tyytyväisyyttä. Viime kesänä toteutettuun asiakas-
tyytyväisyyskyselyyn vastanneista jopa 86 pro-
senttia suosittelisi Keuken palveluja toiselle yri-
tykselle.  
 
– Neuvontatapahtumien kappalemäärät eivät yksi-
nään kerro koko totuutta, mutta asiakastyytyväi-
syyskysely osoitti, että yrittäjät arvostavat Keuken 
osaamista ja asiantuntijuutta, ja pitävät saamiaan 
neuvoja tärkeinä, kertoo Elina Pekkarinen. 
 
– Olemme edelleen vahvistaneet palvelujamme. 
Tämän vuoden alussa aloitti kaksi uutta yritys-
neuvojaa Keuken palveluksessa. Nyt Keuke pal-
velee keskiuusmaalaisia yrityksiä kahdeksan asi-
antuntijan voimin. 
 

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy, KEUKE 
 

Neuvontatapahtumia vuonna 2012 oli yli 3000 
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Kirkkiksen toimintaa 
 
Talvi on taittumassa ja kevät tuo lisää virtaa myös 
Kirkkiksen toimintaan. Katsotaanpas mitä infor-
moitavaa meillä on: 
 

Jäsensivut avattu  
Jokainen jäsenperhe pääsee itse tarkastamaan 
yhteystietonsa, muuttamaan niitä tarvittaessa ja 
tutustumaan esim. hallituksen kokousten pöytäkir-
joihin. Tulemme tekemään erilaisia kyselyitä ja 
keskusteluja jäsenille näillä sivuilla. Tervetuloa 
jäseneksi ja mukaan vaikuttamaan toimintaamme.  
 

Stipendejä oppilaille  
Jos sinulla, yhdistykselläsi tai yritykselläsi on 
ajatus luovuttaa stipendirahaa tai –tuote oppilaal-
le/oppilaille, niin ole yhteydessä. Neuvomme mi-
ten saat lahjoituksesi oikeaan osoitteeseen. Tar-
kemmat tiedot nettisivuillamme. 
 

Kerhotoiminnassa tapahtuu 
Yritämme saada Välipalakerhoa ja Valokuvaus-
kerhoa aikaiseksi vielä kevään aikana. Muitakin 
kerhoideoita saa tuoda esiin. Nettisivuilla on 
mahdollisuus ideoiden antoon.  
 
 

Tapahtumia: 
 

Helmikuussa yli 100 urheilullista alakoulujen 
oppilasta kamppailivat koulujen välisissä hiihto-
kilpailuissa. Vanhempainyhdistykset (kaikki kol-
me) lähtivät talkooväkeen mukaan tarjoten hiihtä-
jille mehua ja pullaa.   
 

Maaliskuussa toimme hieman kulttuuria koululle. 
Tarinataikurit ilahduttivat oppilaita improvisaatio-
teatterin voimin. Kommentteja näytöksistä net-
tisivuillamme. 
 

Toukokuussa tulemme maalaamaan koulujen 
pihoille uusia leikkipaikkoja. Yläkoulun puolen 
suunnittelun ja toteutuksen tekevät koulun oppi-
laat itse ja alakoulun puoleisen pihan maalaamme 
yhteistyössä Pornaisten Solmun kanssa. Mukaan 
mahtuu muitakin, tervetuloa. Seuraa facea ☺. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRKKIS – Pornaisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys 
 

 

FILLARIHULINAT & MOPORALLI  

lauantaina 20.4.2013 klo 12-15  

Palotallin ja yläkoulun välisellä alueella. Tapah-

tumaa suunnitellaan parasta aikaa yhteistyössä 

kunnan, koulun, vapaa-aikatoimen, K-kaupan, 

SPR:n, SRK:n, VPK:n, Liikenneturvan, poliisin 

ym kanssa. Jos haluat tulla mukaan, ota yhte-
yttä (suski.huuskonen@gmail.com). 

 

Tapahtuma on Kirkkiksen tämän lukuvuoden 

Liikenneturvallisuus -teeman päätapahtuma.  

Liity jäseneksi ja tutustu toimintaamme: 
www.kirkkis.yhdistysavain.fi 

Tykkää ja seuraa toimintaamme: 
www.facebook.com/kirkkis 

Ole meihin yhteydessä: kirkkisinfo@gmail.com 
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Tuikkujahdin voitto Loviisan Harjuntaustan kouluun  
 

Jännittävä Tuikkujahti-kilpailu on ratkennut. Itä-
Uudenmaan Jätehuollon toimialueella voittajaksi 
selviytyi loviisalaisen Harjuntaustan koulun 8C-
luokka. Voittajaluokka keräsi ennätykselliset 1667 
tuikkukuorta/oppilas. Itä-Uudellamaalla kilpai-
luun osallistui lähes 2 000 oppilasta ja yhteensä 
oppilaat keräsivät yli 700 000 tuikkua. 
 

Koko Suomen alueella tuikkuja oli jahtaamassa 
noin 10 000 oppilasta ja yhteistulos oli 5 097 112 
kpl. Määrä vastaa 5 tonnia alumiinia ja siitä voi-
daan valmistaa esim. 339 000 uutta juomatölkkiä. 
 

- Kilpailu sai erittäin innostuneen vastaanoton, 
kiittelee Itä-Uudenmaan Jätehuollon palveluneu-
voja Sabina Lindström. Kilpailun avulla oppilaat 
ovat hauskalla tavalla oppineet lajittelua ja huo-
manneet miten tärkeää on lajitella pienetkin esi-
neet pois sekajätteestä. Tehokkaalla verkostoitu-
misella pienistä puroista kasvaa iso virta. 
 
Voittajajoukkue saa palkinnoksi 500 € luokkaret-
kirahaa ja kaikki kisaan osallistuneet pienen osal-
listumispalkinnon. 
 

Tuikkukuoret kerättiin kouluilta 5.2. – 6.2.2013 ja 
toimitetaan metalliteollisuudelle uudelleen käytet-
täväksi. 
 

Lisätietoa: 
Sabina Lindström, palveluneuvoja,  
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

Tulokset Pornaisten koulujen osalta: 
 

Koulu luokka tulos 
kpl/oppilas 

Pornaisten yhtenäiskoulu 7A 229 

” 9C 193 

” 9A 511 

Parkkojan koulu 6 381 

Jokimäen koulu 4 126 

” 5 138 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kirveskosken kylän koulusta Pornaisten yhtenäiskouluksi 
 

Kirveskosken puukoululla – Wanhalla koululla – on järjestetty ope-
tusta vuodesta 1873 lähtien eli koulu täytti 140 vuotta. Sen kunniaksi 
koululla järjestettiin viikolla 7 sarja erilaisia juhlia ja tapahtumia. 
Toimittajina ja kuvaajina toimineet oppilaat ikuistivat juhlan monine 
tekstijuttuineen ja kuvineen. 
 

Luonnollisesti Pornainen –lehden seuraavilla sivuilla (seuraavat 10 
sivua) julkaistaan Pornaisten Yhtenäiskoulun 140-vuotisjulkaisu, 
jonka ovat toteuttaneet koulun oppilaat toimittajina, valokuvaajina ja 
sivunvalmistajina ohjaajana opettaja Eeva Kota-aho, lehden taitto 
Pertti Runolinna. 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

Pornaisten Yhtenäiskoulun 140-vuotisjulkaisu 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

Teemalla ”Mustijoki” etsitään kuvia valokuvanäyttelyyn Lahankosken myllylle,  

paras kuva palkitaan! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistumisvinkkejä 
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 2 100 kpl Painotalo tt-urex Oy 

      

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORNAISTEN  NUOHOUSPALVELUT 
VAPAUTETAAN  MÄÄRÄAIKAISESTI 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johto-
kunnan päätöksen mukaisesti Pornaisten 

kunnan alueella sallitaan 13.3.2013 alkaen 
rakennuksen omistajan tai haltijan  

kilpailuttaa ja sopia nuohouksesta suoraan 
haluamansa palvelujen tuottajan kanssa. 
Päätös nuohouksen vapauttamisesta on 
määräaikainen ja se päättyy 31.3.2014. 

 

Väliaikaisen ratkaisun perusteena on  
sisäasiainministeriön pelastusosaston  
käynnistämä esiselvityshanke, jonka  

tavoitteena on selvittää nuohousta koskevan 
olemassa olevan pelastustoimen  

lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet.  
Esiselvitysvaiheen oletetaan valmistuvan  

kevään 2013 aikana. 
 

Nuohoustoimi Markku Lampinen on  
irtisanoutunut piirinuohoojan tehtävistä 

13.3.2013 alkaen. 
 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjesti 
Pornaisissa pienkiinteistöjen omavalvonta-
hankkeen yhteydessä nuohoustoiminnasta 
tehdyn asiakaskyselyyn, johon vastasi 925 
taloutta. Asiakaskyselyssä piirinuohous-

järjestelmää kannatti 598 taloutta (64,7 %) 
ja vapaata nuohousjärjestelmää kannatti 

220 taloutta (23,8 %). 
 

Lisätiedot: 
riskienhallintapäällikkö Vesa-Pekka Tervo,  

vesa-pekka.tervo@ku-pelastus.fi 
puh. (09) 83940041, 

palopäällikkö Yrjö Jalava, 
yrjo.jalava@ ku-pelastus.fi 

puh. (09) 8394 0601 

 
 

MÄNTSÄLÄN TERVEYSASEMAN 
PÄIVYSTYSAIKA MUUTTUU 

1.4.2013 
 

Mäntsälän terveysaseman päivystys 

toimii 1.4.2013 alkaen joka päivä klo 

08:00 – 18:00. 
 

Mäntsälän kunnan asukkaiden  

ilta- ja yöpäivystys toimii  

Hyvinkään sairaalassa 

klo 18:00 – 08:00. 
 

Pornaisten kunnan asukkaiden  

päivystysvastaanotto toimii joka päivä 

Mäntsälän terveysasemalla  

klo 08:00 – 18:00, Porvoon  

terveyskeskuksen päivystyksessä  

klo 16:00 – 22:00 ja Porvoon  

sairaalan yhteispäivystyksessä  

klo 22:00 – 08:00. 
Pornaisten terveysasemalla  
vastaanottotoiminta jatkuu  

ennallaan. Muutos koskee vain  
ensiapu/päivystysvastaanottoa. 

 

Tarkempia tietoja antavat  

vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen 

tai osastonhoitaja Marika  

Hämäläinen p. 019 264 5000  

(vaihde). Mäntsälän terveysaseman 
päivystys p. 019 264 5500. 

 


