
 

Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot: 

Osoite: 

Kirkkotie 176, PL 21 

07170 PORNAINEN 

Puhelin: 

019 529 4500 vaihde 

Faksi: 

019 664 7006 

Puhelinvaihde avoinna 

ma–to 8–16, pe 8–12.15 

 

 

www-osoite: 

www.pornainen.fi 

Sähköposti henkilöille: 

etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Kunnantoimisto avoinna: 

ma-ke 8.00 – 16.00 

to 8.00 – 18.00 

pe 8.00 – 12.15 

 

http://www.pornainen.fi/
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Hyvät lukijat 
 

Huhtikuun 8. päivänä järjestetään kuntalaisilta 

kuntarakenneselvityksistä eli kuullaan ja  

keskustellaan Pornaisten tulevaisuuden  

vaihtoehdoista. Lehden takasivulla on ilmoitus  

tilaisuudesta, lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 

Toukokuussa pidetään europarlamenttivaalit, 

kuulutus vaaleista on lehden takakannen  

sisäsivulla. 
 

Pornaisten messut pidetään 20.9.2014,  

lisää sivulla 21. 
 

Tervetuloa osallistumaan,  

hyvää kevään jatkoa kaikille! 
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Varhaista kevättä! 
 

Kuntarakennelain mukaiset selvitykset ovat Por-

naisten osalta edenneet suunnitelmien mukaan ja 

Keski-Uudenmaan osalta valtuusto on jo antanut 

lausuntonsa. Itäisen selvityksen väliraportti val-

mistuu maaliskuussa ja siitä valtuusto lausuu huh-

tikuun kokouksessaan. 
 

Kuntakentän uudistamisen suunnittelussa ja selvi-

tyksissä on tarkoitus tarjota myös kuntalaisille 

mahdollisuus tutustua sisältöihin ja kommentoida 

niitä. Ensimmäinen pornaislaisia varten tarkoitettu 

tilaisuus on 1.4. Tuusulassa (Hyrylä), jolloin tee-

mana on kuntalaisten vaikuttamistarpeet ja –tavat 

uudessa kunnassa. Vastaavia tilaisuuksia pidetään 

myös Mäntsälässä (8.4.) ja Hyvinkäällä (10.4.). 
 

Täällä Pornaisissa sen sijaan järjestetään meitä 

koskevien selvitysten esittely 8.4. järjestettävässä 

kuntalaisillassa. Tilaisuus pidetään Yhtenäiskou-

lun salissa. Siellä on mahdollisuus kuulla välira-

porttien antiin niin Keski-Uudenmaan (8 kuntaa) 

kuin Itä-Uudenmaankin (7 kuntaa) selvitysalueis-

ta. Tervetuloa! 
 

Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistumassa ja 

vuoden takaiset karuimmat ennusteet eivät onnek-

si toteutuneet kovimmalla mahdollisella voimalla.  

Tulos tulee olemaan kuitenkin tappiollinen, kuten 

oli vuonna 2012 ja on talousarviossa tänäkin 

vuonna. Sopeuttamisen paine ja tarve on kova ja 

välineet rajalliset. 
 

Uuden kevään myötä avautuu kuitenkin taas uusi 

mahdollisuus rakentaa virkeämpää ja toimeliaam-

paa Pornaista. Kevätauringon paisteessa itää uu-

den kodin ja rakentamisen siemen, jonka kasvu-

alustaksi Pornainen on mitä mainioin! 
 

Keväisin terveisin  

Markku Hyttinen, kunnanjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanjohtajan tervehdys 

Maataloustukihakemusten  
vastaanotto 
 

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden maataloustuki-
hakemusten vastaanotto Pornaisten kunnantalolla keväällä 
2014 (maaseutusihteerin entisessä työhuoneessa) 

 15.4. klo 8.30–15.00 
 22.4. klo 8.30–15.00 

 

Maaseutuasiamies Noora Fager-Pintilä 
puh. 040 314 5945 
noora.fager-pintila@mantsala.fi 

Hallinto-osasto 
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Tilastoja  
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

 

Pellavasalissa: 

 

 

Mitä Pornainen luki vuonna 2013? 
 

Aikuisten osaston neljä lainatuinta romaania olivat: 

1. Oksanen Sofi: Pudistus (33 lainaa) 

2. Lundberg Ulla-Lena: Jää (32 lainaa) 

3. Oksanen Sofi: Kun kyyhkyset katosivat (31 lai-

naa) 

4. Lehtinen Tuija: Tuhansien aamujen talo (31 lai-

naa) 

Nuorten aikuisten neljä lainatuinta romaania olivat: 

1. Smith L. J.: Korpinmusta (17 lainaa) 

2. Stiefvater Maggie: Väristys (15 lainaa) 

3. Simukka Salla: Punainen kuin veri (15 lainaa) 

4. Clare Cassandra: Varjojen kaupungit (14 lainaa) 

Nuorten neljä lainatuinta romaania olivat: 

1. Nopola Sinikka: Risto Räppääjä ja kaksoisolento 

(40 lainaa) 

2. Nopola Sinikka: Risto Räppääjä ja villi kone (39 

lainaa) 

3. Parvela Timo: Ella ja Äf yksi (38 lainaa) 

4. Nopola Sinikka: Risto Räppääjä ja viimeinen 

tötterö (33 lainaa) 

Nuorten osaston neljä lainatuinta kirjaa olivat: 

1. Havukainen Aino: Tatun ja Patun avaruusseik-

kailu (54 lainaa) 

2. Beecroft Simon: Lego Star Wars kuvasanakirja 

(51 lainaa) 

3. Guinnes World Records 2012 (50 lainaa) 

4. Lipkowitz Daniel: Lego ideakirja: rakenna mitä 

vaan (50 lainaa) 

Aikuisten osaston neljä lainatuinta cd-levyä olivat: 

1. Puu Anna: Antaudun (20 lainaa) 

2. Vain elämää (18 lainaa) 

3. Maroon 5: Overexposed (17 lainaa) 

4. Robin: Robin (15 lainaa) 

Aikuisten osaston neljä lainatuinta elokuvaa olivat: 

1. Varasto (25 lainaa) 

2. Iron Sky (23 lainaa) 

3. Sinuhe egyptiläinen (23 lainaa) 

4. Kulman pojat (23 lainaa) 

 

mailto:porkir@pornainen.fi
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Kirjastossa on 
myynnissä  
kankaisia 

kirjastokasseja,  
hinta 5 euroa/ 

kassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt kirjaston tietokoneilla luettavissa 

Kauppalehti Online 
 

Aineiston kuvaus: 

Aineisto koostuu Kauppalehti Onlinen uutispaketista, arkistos-

ta sekä maksuttomista palveluista. Uutispaketti sisältää mm. 

reaaliaikaiset talousuutiset, päivän Kauppalehden uutiset ver-

kossa sekä Kauppalehden arkiston. Arkisto sisältää kaikki 

painetussa Kauppalehdessä julkaistut artikkelit vuodesta 1988 

alkaen. Kauppalehden liitteiden (mm. Optio, Presso, Vip ja 

aiemmin ilmestyneet Extra ja Saldo) artikkelit ovat puolestaan 

mukana vuodesta 1995 lähtien. 

 

 

 

Kiertävä digitointipiste 

kuntalaisten käytössä 

Pornaisten kirjastossa 
 

Pornaisten kunnankirjasto tarjoaa 

laitteita ja ohjelmia vhs-nauhojen, 

diojen, negatiivien ja paperisten 

valokuvien digitointiin.  

 

Palvelu on maksuton, mutta asi-

akkaalla on oltava digitoitavan 

materiaalin lisäksi mukanaan 

omat tyhjät levyt.  
 

Digitointilaitteiden käyttö on kir-

jaston käyttäjille maksutonta. 

Laitteet on tarkoitettu asiakkaiden 

itsenäiseen työskentelyyn. Asiakas 

on vastuussa digitoitavan aineis-

ton kunnosta. Mikäli laite rikkoon-

tuu, on asiakas velvollinen kor-

vaamaan sen.  

 

Digitointia ei voi nopeuttaa, joten 

se vie aikaa yhtä paljon kuin digi-

toitavan aineiston kesto. Kahden 

tunnin videon digitoimiseen kuluu 

siis kaksi tuntia.  

 

Muistathan, että digitoitaessa 

kuvan- tai äänen-laatu eivät pa-

rane. Häiriöt kuvassa tai äänessä 

siirtyvät mukana myös digitaali-

seen muotoon.  

 

Varaa oma aikasi kirjaston palve-

lupisteestä joko käymällä paikan 

päällä tai  

soittamalla 040 174 5060 tai  

laittamalla sähköpostia 

 porkir@pornainen.fi 

 

Laitteisto on hankittu yhdessä 

Porsse-kirjastojen kanssa ja niihin 

on saatu hankerahoitusta.  
 

 

mailto:porkir@pornainen.fi
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Tässä Kirveskosken kylää esittelevässä taulussa mm. 
Ylh. vas. : Vanhan kunnantalon (Juhosepän talo) edustalla kuntapäättäjiä 
Ylh. kesk.: Kunnanvaltuuston kokous. Puheenjohtaja Väinö Siivola pöydän päässä 
Kuva 209: Kirveskosken koulu, vieressä Pekkolan opettajaperheen perhepotretti. 

 

 
 
 

Kuvakertomuksia Pornaisista ja pornaislaisista 

 

Pornaisten kunnan vuoden 2013  

kulttuuritunnustuksen saaja Hilkka 

Kanervikko on koonnut yksityis-

arkistostaan valokuvanäyttelyn, joka 

on avoinna vielä 28.3. saakka kirjas-

ton Pellavasalissa.  
 

Kuvakertomuksia Pornaisista ja 

pornaislaisista on yli 300 valokuvaa 

käsittävä näyttely, joka esittelee Por-

naisten kyliä niille ominaisine piirtei-

neen, kartanoineen, kouluineen ja kuo-

huvine koskineen. Mukana ovat myös 

Mika Waltari, Regina Linnanheimo, 

Juhani Aho, Aleksis Kivi ja monet muut 

paikkakunnalle jollain tapaa jälkensä 

jättäneet kulttuurin, taiteen ja tieteen 

vaikuttajat, unohtamatta legendaarista  

pirtukeisaria, Aleksi Nymania.  
 

Näyttely ei pyri perusteelliseen selvitykseen ajan 

kulumisesta ja sen merkeistä pitäjällä, vaan se on 

yhden asiaa harrastaneen henkilön näkökulma 

aiheeseen hänen oman arkistonsa ja kokoelmansa 

puitteissa. Jostakin kylästä kuvia on enemmän ja 

jostakin vähemmän. 

 

Kuvataulut jäävät näyttelyn jälkeen kirjaston koti-

seutukokoelmaan ja ovat lainattavissa esimerkiksi 

kouluille opetus- ja näyttelykäyttöön. 

 

 

 

 

Valokuvanäyttely kirjaston Pellavasalissa 
 

Kuvat: Pertti Runolinna 

Näyttely on avoinna 28.3.2014 saakka kirjaston 

aukioloaikoina ma, ti, to 12.00 – 20.00, ke ja pe 

9.00 – 15.00. Tervetuloa! 
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Ilona-kevätnäyttely 
 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osaston 

Ilona-kevätnäyttely järjestetään kirjaston Pellavasa-

lissa kahdessa osassa.  

 

 Taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön 

näyttelyn avajaiset ovat ti 1.4. klo 16.30.  

Näyttely on avoinna 1.4.–10.4. kirjaston 

aukioloaikoina.  

 

 Kädentaitoryhmien näyttely on auki:  

la 12.4. klo 10-16 

su 13.4. klo 10-16 

14.4.–29.4 näyttelyyn voi käydä tutustumassa 

kirjaston aukioloaikoina 

 

Uusia kursseja 
 

Kevään ja alkukesän aikana on vielä alkamassa 

uusia kursseja, joihin ilmoittautuminen on käyn-

nissä. Näille kursseille voit ilmoittautua joko ko-

tisivujen kautta www.mantsalanopisto.fi tai toi-

mistoon p. 040 3145371. 

 

 

 

KOTIPUUTARHAN YRTIT JA 

KÄYTTÖVINKIT -kurssilla (710363)  

tutustutaan sellaisiin maukkaisiin kauppa- ja 

luonnonyrtteihin, joita on helppo kasvattaa omas-

sa puutarhassa. Kurssilla opit yrttien kasvatukses-

ta ja niiden käytöstä sekä ravintona että terveyden 

edistäjinä. Opit konsteja, jotka auttavat jokapäi-

väiseen jaksamiseen. Kurssilla laitamme terveel-

listä ja maukasta ruokaa yrteistä sekä teemme 

niistä myös helppoa kotikosmetiikkaa. Kurssi 

toteutetaan maanantaisin 31.3–14.4., ensimmäisel-

lä kerralla on luentoa 3 oppituntia klo 18.00–

20.30 Yhtenäiskoulun luokassa Beetta. Kaksi 

muuta kokoontumista 4 oppituntia klo 18.00–

21.15 Yhtenäiskoulun kotitalousluokassa. Kurssin 

hinta on 30 euroa, lisäksi ruokatarvikkeista opetta-

ja kerää 8 euroa/kerta tarvikemaksua. 

KUDONTAA JA PUNONTAA 

KOULULAISILLE (110468)  

on kesäkurssi, mikä toteutetaan heti kesäloman 

aluksi maanantaista torstaihin 2.-5.6. joka päivä 

klo 10.00–14.30. Paikkana on käsityökeskus Ai-

vina, Mäntymäentie 1, Palvelutalo Värttinän kel-

larikerroksessa. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti 

8-12-vuotialle koululaisille. Kudotaan mm. matto-

ja, poppanaa valmiisiin loimiin ja välitöinä, jos 

joutuu odottamaan omaa kudontavuoroa, puno-

taan erilaisia nauhoja. Kurssipäivien aikana ehtii 

kutomaan 2-4 pientä työtä. Kurssimaksu on 50 

euroa, mikä sisältää 12 € materiaalimaksun. Muis-

ta ottaa omat eväät mukaan (lämmitysmahdolli-

suus mikroaaltouunissa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäntsälän kansalaisopisto Pornaisten osasto 
 

 
Taiteen perusopetuksen Pornaisten kuviskurssilla tehty 

työ, tekijä Nea Yli-Paavalniemi 

http://www.mantsalanopisto.fi/
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Palstaviljely kuuluu ”Luonnollisesti Pornainen” -teemaan 
 

Palstaviljely herätettiin kirkonkylässä 

henkiin viime keväänä – ja uusi kausi on 

alkamassa: kevään merkkejä on ilmassa! 

Palstaviljelyalueeksi on varattu noin 2000 

m
2
 suuruinen alue Rantalantien varresta 

Mustijoen rantaan tukeutuen. Yhden pals-

tan koko on noin 10 m x 10 m. Palstan 

vuokrahinta on 30 €/viljelykausi. Mikäli 

hakijoita on enemmän kuin palstoja, va-

linta suoritetaan arpomalla. Seuraavalla 

kaudella etusijalla ovat aina ”vanhat vilje-

lijät” – kuten tänäkin vuonna.   

 

Palstoja on vapaana eli mikäli olet 

kiinnostunut palstaviljelystä, ilmoita 

yhteystietosi kunnantoimistoon  

viimeistään 7.4.2014.  
 

Ilmoitukset joko sähköpostilla  

minna.aaltonen@pornainen.fi tai kirjeellä/ 

kortilla: Pornaisten kunta/Minna Aaltonen, 

Kirkkotie 176/PL 21, 07170 PORNAINEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen osasto 
 

 

Palstaviljely on virkistävä, hauska, edullinen, eko-

loginen ja hyvinvointia edistävä harrastus – vuok-

raa oma palstasi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura (PPNs) on entiseen tapaan 

haastamassa kaikki pornaislaiset yhdistykset ja yhteisöt perintei-

siin tienvarsien siivoustalkoisiin toukokuun alussa. Tarkemmat 

tiedot PPNs lähettää yhteyshenkilöille sähköisesti huhtikuun  

aikana. 
 

Siivoustalkoisiin tarvittavat jätesäkit voi noutaa kirkonkylän  

K-marketista ja tienpitäjä ELY-keskus korjaa pois talkoista kerty-

neet ja bussipysäkeille viedyt roskasäkit talkooviikonlopun jälkeen. 
 
 

 

mailto:minna.aaltonen@pornainen.fi
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Hevonselkä ja historiallinen kylänpaikka 
 

Syyskuun alkupäivinä viime vuonna oli Mustijoen 

uoman jälkeen Järvenpääntieltä etelään suuntautuval-

la pellolla liikettä: Hevonselässä Vanha-Klemolan 

tilalla tehtiin arkeologista koekaivausta konein ja 

käsin Museoviraston toimesta. Alueelle on kaavoitet-

tu pientaloasutusta ja kaavan laatimisen aikana mu-

seoviranomainen edellytti tutkimuksia ennen alueen 

käyttöönottoa. Alue on osa Hevonselän historiallisen 

ajan kylänpaikkaa, joka on sijainnut vanhojen kartto-

jen mukaan Mustijoen molemmin puolin viimeistään 

1700-luvulla.  

 

Kolme päivää kestäneissä kaivauksissa avattiin yh-

teensä 150 m
2
 niitty- ja peltoaluetta. Alueella sijain-

neiden johtojen ja kaapeleiden paikat, korkeuskäyrät 

sekä historiallisten karttojen tiedot talojen paikoista 

vaikuttivat koeojien paikkojen valintaan. Kaivauksien 

yhteydessä peltojen väliin jäävältä niittykaistaleelta 

paljastui noin 7 metriä leveä hirsistä, kivistä ja maa-

tuneesta puusta koostuva rakenne. Rakenteessa on 

luultavasti ollut seinät, jotka on perustettu neljän 

hirren päälle: kyseessä on mahdollisesti jonkinlainen 

hirsiarina, jolla pyrittiin parantamaan perustamisolo-

suhteita savimaassa. Hirsien päällä rakenteen mo-

lemmin puolin olivat isot kivet. Kivien päältä vaikutti 

kulkeneen puusta tehty maatunut rakenne, joka tulkit-

tiin lattiaksi. Tutkimussuunnitelman ja –luvan mukaisesti rakenteen esiin kaivetut osat dokumentoitiin ja 

peitettiin, mutta sitä ei varsinaisesti tutkittu kaivauksen yhteydessä. Löydetyn rakenteen ikää ei saatu selville 

esinelöytöjen puuttumisen vuoksi.  

 

Ennen on osattu valita hyviä rakennuspaikkoja – nyt alkaa uuden asemakaavan myötä toinen kier-

ros tämän alueen asuttamiseksi! 
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Yhteistyötä: Mustijoen perusturva ja Sosiaalitaito / kysely 
 

 

Mustijoen perusturva 
 

Toivomme  

palautetta  

kuntalaisilta! 
 

Keräämme palautetta ja 

kokemuksia kunnan asuk-

kaiden hyvinvoinnista ja 

palvelutarpeesta.  

Kysely löytyy Mäntsälän 

ja Pornaisten kuntien 

www-sivuilta Ajankoh-

taista-palstoilta ja siihen 

voi vastata koko maalis-

kuun ajan. Toivomme tie-

tenkin runsasta palautetta 

itse Pornaisten / Mäntsälän 

asukkailta ja kuntalaisilta. 

Tulokset ovat arvokasta 

tietoa päätöksentekijöille 

palveluiden kehittämisen 

tarpeista ja asukkaiden hy-

vinvoinnista.  

Lisätietoja kyselystä on  

viereisessä tiedotteessa ja 

Mäntsälän ja Pornaisten 

kuntien www-sivuilla. 

 

Mustijoen perusturva/  

Kehittämispäällikkö  

Erja Heikkinen 
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Mustijoen perusturvan ja MLL:n yhteistyötä: 

Vapaaehtoistyötä lasten ja lapsiperheiden tukena 
 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloittaa Pornai-

sissa ja Mäntsälässä keväällä perhekummitoi-

minnan sekä lasten ja nuorten tukihenkilötoi-

minnan. Järjestö hakee tavallisia aikuisia vapaa-

ehtoisiksi perhekummeiksi sekä lasten ja nuorten 

kavereiksi. 

 

- Tämä on mielekästä ja antoisaa vapaaehtoistoi-

mintaa, jota voi tehdä tavallisen ihmisen tiedoin 

ja taidoin. Vapaaehtoisemme yleensä sanovat, 

että he tekevät niin vähän, mutta perheet taas 

kokevat saavansa todella paljon apua, kun on 

joku, joka välittää, kertoo MLL:n Uudenmaan 

piirin järjestöpäällikkö Minna Maanpää. 

 

Perhekummeja kaipaavat perheet ovat tavallisia 

pienten lasten perheitä, joissa vanhemmat kokevat 

itsenä uupuneiksi ja yksinäisiksi. Perhekummina 

toimiminen on käytännössä keskustelemista, 

kuuntelemista ja yhdessä tekemistä, esimerkiksi 

vaunulenkkeilyä tai asioilla käymistä. Tapaamisia 

on sopimuksen mukaisesti, yleensä kerran kahdes-

sa viikossa muutaman tunnin ajan. 

 

 

Kaveritoiminta on 7-17-

vuotiaiden lasten ja nuor-

ten tukihenkilötoimintaa. 

Kaverit kuuntelevat, kes-

kustelevat ja kulkevat lap-

sen tai nuoren rinnalla. 

Vapaaehtoisen MLL:n 

kaverin voivat saada lapset 

ja nuoret, jotka eivät löydä 

kavereita ja jotka kokevat 

itsensä yksinäisiksi tai 

joiden koulu ei suju toivo-

tusti.  

 

MLL tarjoaa vapaaehtoisil-

le 20 tunnin koulutuksen 

sekä säännöllistä tukea ja 

ohjausta.  

 
 

"Todella hyvin järjestetty koulutus. Vetäjät onnis-

tuivat luomaan välittömän ja innostavan ilmapii-

rin. Saimme hyvät eväät tukihenkilöinä toimimi-

seen: Ajatuksia, näkökulmia, kokemuksia ja käy-

tännön vinkkejä.", kertoo yksi vapaaehtoiskoulu-

tuksen käyneistä. 

 

Vapaaehtoisten perhekummien sekä lasten ja 

nuorten tukihenkilöiden koulutus alkaa Mänt-

sälässä lauantaina 5.4.2014.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Perhetoiminnan 

koordinaattori Anu Hämäläinen, 

anu.hamalainen@mll.fi  puh. 044 0808 068 tai 

Pirjo Lindström, pirjo.lindstrom@mll.fi, puh.  

044 7833 555 

  

Pia Metsähuone 

Toiminnanjohtaja, VTM 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan 

piiri ry, Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki 

p. 040 839 1093 

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/ 

  

Hellyyttä ja huolenpitoa lapsiperheille 

www.olettärkeä.fi   

 

 

mailto:anu.hamalainen@mll.fi
mailto:pirjo.lindstrom@mll.fi
http://uudenmaanpiiri.mll.fi/
http://www.olettärkeä.fi/
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Päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan haku 

toimikaudeksi 2014–2015 

 

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeis-

sa on haettavana 1.8.2014 vapautuvat hoitopai-

kat. 

 

Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri 

vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Mikäli 

lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve syksyllä 

2014, täytä sähköinen päivähoitohakemus välit-

tömästi.  

 

Hakukaavakkeita ja lisätietoja 
 

Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hake-

mus päivähoitoon Mäntsälän kunnan kotisivuilla 

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 kä-

sittelystä viikolla 18.  

 

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 pienin muutoksin 1.9.2014 

alkaen Päiväkoti Aurinkolinnan tiloissa. Siili-

kerho 2-3-vuotiaille lapsille kokoontuu maanan-

taisin ja keskiviikkoisin klo 9-11, kerho on eväs-

kerho. Orava-kerho 3-5-vuotiaille lapsille kokoon-

tuu tiistaisin ja torstaisin klo 9-12, kerhossa tarjo-

taan lounas. Kerhot ovat 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. 

Liikuntaseikkailua päiväkodilla 

 

Linnunlaulun merirosvoja 

 

mailto:satu.nevala@mantsala.fi
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Linnunlaulun Aarrekerholaiset 
 

Eräänä syksyisenä torstaiaamuna Sinitiaisten ja 

Kivitaskujen viskarilaiset vetivät saappaat jalkaan 

ja suunnistivat jälleen kerran läheiseen metsään. 

Rinkkaan pakattiin aamupalatarpeet, ja roppakau-

palla hyvää mieltä. Jo matka metsään vaatii omaa 

harjoitusta: kumpareinen maasto, ojien ylitys, 

risut ja männynkävyt. Perille pääsimme, vaikka 

useimmat tutkivatkin maata lähemmin lentäessään 

nenälleen.  

 

Aamupalan nauttiminen metsässä oli mahtavaa. 

Vieri vieressä kaverin kanssa ne maistuvat aina, 

vaikka kädet hieman jäätyvätkin leipää ja mehu-

mukia pidellessä. Eväät hupenivat tuolloinkin 

nopeasti suihin, koska sen jälkeen päästiin tou-

huamaan… 

 

Yhdessä kiipeilimme puissa, hypimme ojien yli, 

alitimme sukkahousuista tehtyä rataa ja etsimme 

yhtä aikuista metsästä piilosen merkeissä. Laske-

minen kivien ja käpyjen avulla, värit ja muodot, 

kaikki löytyy metsästä. Eikä sovi unohtaa luonnon 

eläväisiä eläimiä; tällä kertaa pellolla vilisti met-

sähiiri, jonka perässä koko ryhmä yritti pysyä. 

Hiiri voitti juoksukisan ja luikahti omaan koloon-

sa. Luonnon tutkiminen on aina hauskaa ja met-

säviskarilaiset tietävät sen. 

 

Mellastettuamme metsässä koko aamupäivän al-

koi myös väsyttää ja pikkaisen paleltaakin. Oli 

aika palata päiväkotiin. Osan porukasta lähtiessä 

edeltä, muut lapset löysivät vielä metsästä lasisen 

purkin josta päätimme tehdä aarteen. Lapset piir-

sivät purkin kylkeen kuvia, jonka jälkeen piilo-

timme sen metsään odottamaan seuraavaa kertaa. 

Salaisuuden pitäminen viikon ajan ei ollut helppo 

tehtävä, mutta lapset onnistuivat siinä. Seuraavana 

torstaina sitä etsittiin yhdessä, sillä aarrettahan on 

jännittävää etsiä, vaikka sen olisi itse piilottanut-

kin. 

 

Näin hauskaa meillä on aina joka torstai, satoi tai 

paistoi. 

 

T: Linnunlaulun Aarrekerholaiset ja Terhi, Tiina, 

Heini, Päivi  

 

 

Päiväkoti Linnunlaulu 
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Pienjäteasemien aukioloajat muuttuvat maaliskuun alussa 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n pienjäteasemien 

aukioloajat muuttuvat.  

Maaliskuun alusta lähtien Askolan, Pornaisten, 

Loviisan ja Ruotsinpyhtään pienjäteasemat ava-

taan aamuisin tuntia myöhemmin. Pornaisten 

pienjäteaseman aukiolopäivä säilyy keskiviik-

kona, mutta esimerkiksi Askolassa päivä muut-

tuu. Muutokset perustuvat kävijämääräseuran-

taan ja tarvittaviin työaikajärjestelyihin. 
 

Sipoon Mömossenin pienjäteasema palvelee  

jatkossa viikon jokaisena arkipäivänä.  

Porvoossa Domargårdin jätekeskuksen aukiolo-

ajat pysyvät ennallaan. 
 

Kaikilla pienjäteasemilla vastaanotetaan pieniä 

määriä sekajätettä (alle 2 kuution kuormat) sekä 

maksutta IUJ:n toimialueen kotitalouksien hyö-

tyjätteitä ja vaarallisia jätteitä. Suuremmat 

kuormat vastaanotetaan Domargårdin jätekes-

kuksessa. Kotitalouksien maksuttomia jä-

teasemapalveluja ylläpidetään ekomaksutuotol-

la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On aika aloittaa kevättyöt kotona ja pihalla  
 

Siivouksessa syntyy jätettä. Muista Itä-Uudenmaan Jätehuolto 

Oy:n palvelut: 
 

 15 m
3
 lajittelulava, joka on jaettu neljään lokeroon. Lavan 

avulla kierrätysjätteet ja sekajätteet saadaan kuljetettua 

samalla kertaa. Pornaisissa lavan voi vuokrata pihalleen 

viikoksi hintaan: 465 € (sis. alv 23 %). Hinta sisältää kul-

jetuksen ja tyhjennyksen, mutta jätteen käsittelystä on 

maksettava sen painon mukaan. 

 Noutopalvelu hakee isokokoiset jätteet suoraan kotoasi.  

Noutopalvelun hinta määrittyy jätteen määrän ja laadun 

sekä noutopaikan sijainnin mukaan. 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

 

 
Pornaisten pienjäteasema 

 

Itä-Uudenmaan Jätehuollon pienjäteasemien 

aukioloajat 1.3.2014 alkaen: 
 

 Askolan pienjäteasema (Hiidenkirnujentie 162) 

Avoinna: pe 11 - 18 

 Domargårdin jätekeskus (Ritamäentie 20, Por-

voo) 

Avoinna: ma-pe 7 - 18 ja la 9 – 14 

 Mömossenin pienjäteasema (Ampumaradantie 

3, Sipoo) 

Avoinna: ma, ke, to, pe 8 - 17 ja ti 8 - 19 

 Pornaisten pienjäteasema (Läpimurrontie 4) 

Avoinna: ke 11 – 18 

 

Huom. 
Otto-keräys jälleen toukokuussa.  
Aikataulut ilmestyvät kevään kor-
valla osoitteseen: www.iuj.fi  
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Koululaiset haalivat tuhansia tuikkuja kiertoon 
 

Marraskuun alussa alkanut Tuikkujahti päättyi tammikuun 

lopussa. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella voit-

tajaksi selviytyi Sipoon Kyrkobyn koulun 3. luokka. Voitta-

jaluokka sai kerättyä tuikkuja 1713 kpl/oppilas. 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueella tuikkujahtiin osal-

listui 88 luokkaa ja 1693 oppilasta. Yhteensä tuikkuja kerät-

tiin huikeat 687 072 kappaletta. Koko Suomen alueella tuik-

kuja oli jahtaamassa yhteensä 807 luokkaa ja 15 272 oppilas-

ta ja yhteistulos koko maassa oli ennätykselliset 8 623 449 

tuikkukuorta. Kerätyistä alumiinisista kuorista on mahdollis-

ta tehdä melkein 574 897 uutta limsatölkkiä tai melkein 57 

uutta pientä Buster-venettä. 
 

Pornaisista mukana oli neljä luokkaa; kaksi Halkian koulusta 

ja kaksi Jokimäen koulusta. Koululaisten keräämien tuikku-

jen yhteenlaskettu määrä oli 23 825. Tuikkujen alumiini 

päätyy metalliteollisuudelle uudelleenkäytettäväksi.  
 

Jokimäen koulun 5. luokka voitti kilpailun arvonnassa har-

rastusvälineistä kootun välituntipaketin. 

Tuikkujahdin tavoitteena oli aktivoida koululaisia tarkkaile-

maan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Sen tarkoitus oli 

myös kannustaa luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen 

tuikkukuorten etsinnässä.  
 

Lisätietoa ja tilaukset: puh. 0200 70707 (pvm/mpm) 

tai asiakaspalvelu@iuj.fi 
 
 

 

 

Halkian koulun tuikkujahti 
 

Halkian koulun esiluokkalaiset ja 1.luokan 

oppilaat osallistuivat Itä-Uudenmaan 

Jätehuollon järjestämään Tuikkujahtiin. 

Lapset toivat kotoaan, mummoloistaan, 

hoitopaikoistaan jne. joulun aikaan 

poltettujen tuikkukynttilöiden kuoria.   
 

Jahdin tarkoituksena oli estää tuikkukuorien 

päätyminen sekajätteeseen tai poltettavaan 

jätteeseen, sillä kerättyjen tuikkukuorien 

alumiini voidaan hyödyntää uusissa 

alumiinituotteissa.   

 

 

Kuva:  

eskarilainen Eeva Jefimoff saa Tuikkujahdin Supersankari  

–diplomin Itä-Uudenmaan Jätehuollon palveluneuvoja Sabina 

Lindströmiltä. Taustalla kättelyä seuraa Valtteri Tiittanen. 

 

Tuikkujahtia ei järjestetä Itä-

Uudellamaalla lukuvuonna 2014–2015. 

Tuikkujahti on jo tehnyt tehtävänsä eli 

tuonut metallin lajittelun tutuksi kou-

lulaisille. 

Tuikkujen 

kokonais-

määrä 

Tuikkua/ 

oppilas 

Pornainen/ 

koulu 

Luokka 

11313 514 Halkian 

koulu 

esiluokka 

8272 376 Halkian 

koulu 

1.lk 

2711 143 Jokimäen 

koulu 

6 

1529 73 Jokimäen 

koulu 

5 

Taulukko Pornaisten koulujen osalta 
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 Tavoitteena oli myös osoittaa, että pienillä teoilla 

on merkitystä: kaiken kaikkiaan tuikkujahdissa 

kerätyistä tuikkukuorista on mahdollista tehdä  

576 000 uutta limsatölkkiä!  
 

Lähes joka aamu joku innokas kierrättäjä tyhjensi 

repustaan tuikkukuoria koulun keräyslaatikkoon. 

Laatikon täytyttyä laskimme kuoret yhdessä ja 

pikkuhiljaa varastoon alkoi kertyä satoja, sitten 

tuhansia tuikkukuoria. Lopullinen saldo oli 1. 

luokkalaisilla 8 327 kpl, esiluokkalaiset keräsivät 

hieman enemmän, 11 313 tuikkukuorta. Hienot 

tulokset, olemme niistä ylpeitä!  Kiitos oppilaiden 

vanhemmille ja muille tukijoukoille.  

 

Tuikkujen keräämisessä erityisesti 

kunnostautuneet oppilaat saivat Tuikkujahdin 

Supersankari -diplomin. Esiluokalta diplomit 

saivat Eeva Jefimoff ja Mika Kippilä, 1. luokalta 

Leevi Linnapaasi. Diplomit kävi luovuttamassa 

Sabina Lindström Itä-Uudenmaan Jätehuollosta.  

 

Tuikkujahti päättyi, Halkian Vihreä Lippu -

koululaisten toiminta ympäristön hyväksi jatkuu! 

 

Terveisin Annukka-ope ja 

koko Halkian koulun väki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vapaa-aikatoimi 

 

 

Hei! 
 

Olen Anna Salonen, Pornaisten uusi etsivä nuorisotyöntekijä. Aloitin työt 

13.1. 2014.  
 

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi, ja etsivää työtä olen tehnyt aiemmin 

maamme pääkaupungissa Helsingissä. 
 

Minut tavoittaa arkisin vapaa-aikatoimen toimistolta, usein myös 

maanantai-iltaisin Ponulta. 

 

Hei vaan kaikille! 
 

Olen Jaana Niemi ja aloitin tammikuun puolivälissä liikunnanohjaajana 

vapaa-aikatoimessa. Osaan tehtävistäni ja Pornaisiin pääsin jo hiukan tutus-

tumaan viime syksynä, jolloin tein liikunnan ammattitutkintoon liittyvää 

työssäoppimista vapaa-aikatoimessa. Liikunnanohjaajana vastuualueitani 

ovat aikuisten ohjatut liikuntaryhmät, salivuorot, kuntosali ja liikuntaneu-

vonta-konsepti, jota kehittelemme Pornaisiin sopivaksi.  
 

Liikunnanohjaajan työssä parasta on läheinen kontakti kuntalaisten kanssa, 

liikunnan ilo ja hyvä mieli, jonka siitä saa itselle ja ohjattaville. Pienessä 

kunnassa on mukava työskennellä!  

 

Kokouksista ja ilmoituksista tiedottaminen 
 

Valtuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan ilmoi-

tustaululla, kunnan kotisivuilla sekä lyhennettynä sa-

nomalehdissä Uusimaa ja Itäväylä. Kokousajat löyty-

vät kunnan kotisivuilta. Valtuuston kokoukset alkavat 

klo 18.30 ja ovat julkisia.  

 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöy-

täkirjat ovat tarkastamisen jälkeen luettavissa kotisivuilla 

www.pornainen.fi. Myös esityslistat julkaistaan sivuilla. 

Ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lisäksi 

tärkeimmät Uusimaa –ja Itäväylä –lehdissä. Vaihtoehtona 

ilmoituksia voidaan julkaista Luonnollisesti Pornainen  

–lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. 

 

http://www.pornainen.fi/
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Jäätaidetta Metsäkylässä 
 

Terveisiä Parkkojan koululta 
 

Parkkojan koulun kolmasluokkalaiset tekivät tammikuus-

sa jäätaidetta välituntipihalle. Ympäristö- ja luonnontie-

teen oppisisältönä oli jääkausi ja sen innoittaman päätim-

me tehdä jäädytyskokeita. Värikkäät työt tehtiin pareittain 

tai kolmen hengen ryhmissä ympäristö- ja luonnontieteen 

sekä kuvataiteen tunneilla. Tulokseksi saimme pakkas-

kauden kestävät värikkäät teokset.  

 

Tällä hetkellä taideteokset ovat jo sulaneet, mutta saimme  

ihailla jäätaidetta usean viikon ajan.  

 

opettajat  

Anne Kandelin 3B ja  

Eija Kainulainen 3A 

 

 
 

 

 

Pornaisten Yhtenäiskoulun ruoka- ja puhdistuspalvelun uutta  

henkilöstöä 2014 
 

 

 

Koulujen kuulumisia 

 

        
Sarianna Hottinen Pinja Rinne  Raine Hottinen 

Laitoshuoltaja Sarianna Hotti-

nen on vakituisessa työsuhtees-

sa. ”Aloitin Yhtenäiskoulun sii-

vous- ja keittiötiimeissä 

7.1.2014. Päätoimipisteeni on 

Yhtenäiskoulu, mutta minut voi 

nähdä myös kunnan muissa toi-

mipisteissä ruoka- tai puhdistus-

palvelupuolella.” 

 

Ravitsemistyöntekijä Pinja 

Rinne on määräaikaisessa työ-

suhteessa. ”Aloitin marraskuun 

alussa määräaikaisena työnteki-

jänä Yhtenäiskoulun keittiöllä, 

haaveenani on joskus valmistua 

ehkä kokiksi tai johonkin vas-

taavaan ammattiin.” 

 

Sijaisuuksia hoitaa suurtalous-

kokki Raine Hottinen. 

 

 

 

 

 
Kuvat: Hilkka Seppinen 
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Koskenniskan kesäteatteri 
 

Tulevana kesänä Koskenniskan kesäteatterin valtaavat monen-

kirjavat eläimet; tulossa on vauhdikas koko perheen seikkailu  

Kekseliäs kettu. 
Harjoitukset ovat käynnissä ja puvustuksen suunnittelu ja teke-

minen ovat käsillä. 
 

Kutsumme kaikki kiinnostuneet maaliskuun alusta lähtien pu-

vustusiltoihin tiistaisin Halkian Kivistölle klo 18-> (Pornaisten-

tie 590, Halkia) tekemään tulevan näytelmän puvustusta. Ei 

tarvita mitään erityistaitoja ja mukaan voi tulla minä tiistaina 

itselle parhaiten sopii. Osaavana ja innostavana ohjaajana toimii 

puvustajamme Varpu Hapuoja. Tiedustelut: varpu@ppns.net tai 

p. 050 594 0104.  

Tervetuloa mukaan! 
 

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry 

www.ppns.net 

 

 

 

Touhuaamupäivän tohinauutiset 
 

Touhuaamupäivä on Pornaisten Pohjoisen 

nuorisoseuran lasten ja aikuisten yhteinen kerho 

Kivistöllä. Siellä on hyvät tilat juosta, pallotella, 

askarrella ja kokata. Suosittuja kerhokertoja ovat 

olleetkin potkuautoilut, sämpylöiden leipomiset ja 

temppuradat. Välillä olemme tehneet pieniä retkiä 

muuallekin kuten maatilalle traktoreita katsomaan 

ja kodalle lettuja paistamaan. 

 

Viime kerralla askartelimme ystävänpäiväpinssejä 

ja pidimme nyyttikestit. Jatkossa ajatus olisi pitää 

nyyttikestit suunnilleen kerran kuukaudessa. Näin 

helpotetaan perheiden lounasaikaa. Muilla 

kerroilla kerhon päätteeksi on tarjolla mehut, 

kahvit ja pientä suolaista. 

 

Kevään aikana toteutamme kierrätystorin 

ajatuksella tuo tullessasi, vie mennessäsi. Luvassa 

on myös kerholaisten äidin toteuttama 

hierontahetki lapsille ja itsepuolustusharjoituksia 

koko porukalle.  

 

Touhuaamupäivän ohjelma on vapaamuotoista ja 

ohjelman sisältöön on hyvät mahdollisuudet 

vaikuttaa etenkin kauden alussa, mutta myös 

kesken kauden. Ideana on, että kaikki aikuiset 

mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat 

keittiöaskareisiin ja ohjelmien toteuttamiseen. 

 

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura, PPNs 
 

mailto:varpu@ppns.net
http://www.ppns.net/
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Touhuaamupäivä on tiistaisin Kivistöllä noin kello  

9.30–11.30. Tarvikemaksu on 10 euroa perheeltä 

kevätlukukaudella ja tarjoilumaksu on 1 e / henkilö. 
 

 Toivotamme vanhat ja uudet kerhoilijat 

tervetulleiksi! 
 

Lisätietoja kerhosta ja ohjelmista Leena Vuorelta: 

vuori.leena@gmail.com  ja Satu Kippilältä: 

satu.niinikoski@gmail.com. Laita rohkeasti viestiä, jos 

haluat itsesi sähköpostilistallemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhekahviloista uusia tuttavuuksia niin aikuisille kuin lapsillekin 
 

MLL:n perhekahvilat ovat hyväksi havaittu ja 

vuosien saatossa vakiintunut toiminto oikeastaan 

joka pitäjässä ympäri Suomea. Pornaisissa perhe-

kahviloita pyörittävät käytännössä kotiäidit lapsi-

neen. Se sopiikin erityisen hyvin, sillä päiväsai-

kaan järjestetylle toiminnalle riittää kysyntää. 
 

- Olemme saaneet hyvää palautetta kahviloista, 

jonka perusteella olemme kehittäneet paitsi kahvi-

latoimintaa myös yhdistyksen palvelutarjontaa 

muutenkin. Erityisesti kahviloiden tapahtumat on 

helppo räätälöidä aina kulloistenkin tarpeiden 

mukaisesti: joskus toivotaan enemmän askartelua, 

joskus pelkkä yhdessäolo ja kahvin tai mehun 

nautiskelu riittää laadukkaaksi sisällöksi. Mutta 

”toimintapakki” on aina ladattuna takahuonees-

sa, jos sopiva hetki yhteiselle toiminnalle ilmenee, 

kertoo perhekahvilassa ohjaajana toimiva Johan-

na Nykopp. 

 

- Perhekahvila on avoinna PoNulla torstaisin klo 

9.30-11.00. Periaatteessa joka toinen kahvila on 

Vauvaperhekahvila eli tarkoitettu aivan pienille 

pornaislaisille vanhempineen mutta käytännössä 

kaikki ovat tervetulleita kahvilaan kuin kahvilaan! 

Huhtikuussa, kun säät lämpenevät, siirrymmekin 

kahviloinemme taas Kamelipuistoon, Nykopp jat-

kaa. 

MLL Pornainen 
 

 

Touhuaamupäivän kevään tu-
leva ohjelma: 
 

 18.3  Lumiukko (säävaraus) 
 25.3  Satuhetki ja nyyttärit 
 1.4  Hierontahetki ja kierrätystori 
 8.4  Virpomisvitsat ja pääsiäisruohon  

  kylväminen 
 15.4  Pääsiäisaskartelua 
 22.4  Itsepuolustusharjoituksia 
 29.4  Vappunyyttärit 
 6.5  Äitienpäiväkortit 
 13.5  Kodalle, lisäinfoa lähemmin 
 20.5  Lautapelejä 
 27.5  Kevätretki, kohde päätetään  

  myöhemmin 

Satujumppa/tanssikerhossa tilaa! 
 

Kerho noin 5-6-vuotiaille Parkkojan koulun salis-

sa torstaisin klo 17.15–18.00.  

Kerho kokoontuu joka toinen viikko! Tiedustelut 

eija@ppns.net tai p. 0400 300294 iltaisin. 
 

Seuran muista kerhoista ja toiminnasta saat lisä-

tietoa www.ppns.net 

 

Kivat leikit kesken Vauvaperhekahvilassa 

mailto:vuori.leena@gmail.com
mailto:satu.niinikoski@gmail.com
mailto:eija@ppns.net
http://www.ppns.net/
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Perhekahviloiden toimintaa ohjaa ns. ”matalan 

kynnyksen taktiikka” - ajatuksena on, että kahvi-

laan on mahdollisimman helppo tulla ja olla. Ovi 

on avoinna äideille, isille ja lapsille ilman jat-

kositoumuksia. Toiset käyvätkin kahvilassa sa-

tunnaisemmin ja toiset poikkeavat tapaamassa 

tuttuja säännöllisemmin. Joillekin kahvilatoiminta 

muodostuu viikon yhdeksi tärkeäksi rutiiniksi. 
 

- Olemme  muuttaneet Pornaisiin vasta pari vuot-

ta sitten ja MLL:n perhekahvilan kautta oli helppo 

tutustua muihin päivisin kotona oleviin, pienten 

lasten äiteihin. Lasten yhteisten hetkien äärellä on 

helppo vaihtaa muutama sana muiden äitien kans-

sa. Sitten on käynyt niin, että muutaman äidin 

kanssa on päätetty tavata myös muuna aikana, 

käyty yhdessä puistoissa, kirppareilla jne. Jossain 

vaiheessa huomasin, että voin yhtä hyvin itsekin 

avata perhekahvilan ovet sinne mennessäni, ker-

too perhekahvilatoimintaa nykyisin luotsaava 

Minna Virsunen. 

 

Kamelipuistossa kevään mittaan 
 

Kamelipuistossa kuhisee ja työkalut surraavat, 

kun puistoa laitetaan kesäkuntoon kevään aikana. 

Puistoon ollaan hankkimassa upouusia leikkiväli-

neitä kaikille leikittäväksi. Toiveissa on saada 

myös pöytä ja penkit eväiden syömistä varten. 
 

- Yhdistyksemme sai avokätisen lahjoituksen pai-

kalliselta yritykseltä ja tulemme käyttämään sen 

kokonaisuudessaan Kamelipuiston ”tuunaami-

seen” ja siten kaikkien kunnan leikki-ikäisten 

hyväksi. Sunnuntaina 27.4. klo 10–13 sitten juhli-

taan ”uudessa” Kamelipuistossa koko perheen 

ulkoilutapahtuman merkeissä. Siihen mennessä 

pitäisi kaiken olla valmiina, ynnäilee puheenjoh-

taja Sari Halla tyytyväisenä. 

 

Discoja perheen pienimmillekin 
 

Useiden paikallisten järjestöjen perustoimintaan 

tuntuu nykyään kuuluvan myös discojen järjestä-

minen tiskijukkineen, valoineen ja buffetteineen. 

Myös MLL Pornainen on kunnostautunut disco-

rintamalla Pornaisten pimeiden iltojen iloksi. Eikö 

Pornaisissa ole jo tarpeeksi tarjontaa tanssirinta-

malla? 

- MLL:n discot eivät niinkään ole pelkkää tanssia 

ja valojen säihkettä vaan jokaisessa discossa jär-

jestetään ikäryhmälle sopivaa ohjattua toimintaa: 

laululeikkejä, pieniä kilpailuja, askartelua, muu-

tamia mainitakseni. Esimerkiksi helmikuun dis-

cossa laulettiin ja leikittiin kitaran säestyksellä. 

Totta kai myös tanssimme ja hassuttelemme hyväl-

lä mielellä ja herkuttelemme buffan eväillä! Py-

rimme laadukkaalla ohjelmatarjonnalla tuomaan 

jotakin lisää lasten discoiltoihin, kertoo helmi-

kuun lopussa discoa järjestämässä ollut Jenni 

Suvanto. 
 

- Lisäksi ilta-aikaan järjestettyyn toimintaan on 

mahdollisuus osallistua myös sellaisten vanhem-

pien, jotka eivät ole päivällä kotona: perhekahvi-

lat ja iso osa kursseistamme kun järjestetään päi-

väaikaan. Näissä nuoremmille järjestetyissä tilai-

suuksissa törmää todennäköisesti myös tuleviin 

luokkatovereihin ja heidän vanhempiinsakin. Tu-

levat kasvot puolin ja toisin tutuiksi, Suvanto lisää 

hymyillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLL:n Pornaisten toiminnasta lisää, laajemmin ja 

ajantasaisesti: 

https://www.facebook.com/MLLPornainen 

http://pornainen.mll.fi/ 
 

Teksti Harri Anttila, kuvat Anna Back. 

https://www.facebook.com/MLLPornainen
http://pornainen.mll.fi/
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Syyskuussa messuillaan 10. kerran Pornaisissa 
 

Pornaisten messut ovat yksipäiväiset yleis-

messut ja ne järjestetään Pornaisten Yhtenäis-

koulun tiloissa lauantaina 20.9.2014. Tämän 

vuoden messut ovat järjestyksessään kymmenen-

net ja paikalle odotetaan ainakin n. 2000 kävijää. 

Messuilla pyritään esittelemään mahdollisimman 

kattavasti oman kunnan ja lähitienoon yritys- ja 

harrastustoimintaa. Messujen järjestämisestä vas-

taa Pornaisten Yrittäjät ry. 

 

Messujen oheisohjelma tarkentuu kevään ja kesän 

mittaan, mutta se on varmaa, että jokaiselle löytyy 

jotain vauvasta vaariin! Etukäteistiedoksi lapsille 

ja lapsenmielisille: TV:sta tutut leikkiliikennepo-

liisit Maltti ja Valtti ainakin ovat ilmoittaneet 

osallistuvansa messuille. 

 

Perinteisesti myös oman kunnan osaajille on tar-

jottu tilaisuutta esim. musiikkiesityksiin ja edelli-

sillä messuilla varsin suuren suosion ovat saavut-

taneet mm. koulun bändit. Ollaanpa kuulolla,  

estradi on teidän!! 

 

Messukahvio ja –ravintola tulevat toimimaan enti-

seen tapaan koulun ruokalassa ja piha-alueelle 

varataan mahdollisuus esim. grillimakkaroiden ja 

lettujen myyntiin. Myynti on sallittua kaikilla 

messupaikoilla. 

 

Messupaikat sekä messulehden ilmoitusvaraukset 

tulevat myyntiin huhti-toukokuun aikana, nyt 

kaikki ajoissa suunnittelemaan messuille 

osallistumista!   

 

Messuilla tavataan! 

 

Marjatta Sihvo 

messusihteeri   

marjatta.sihvo@pornainen.fi  

puh. 040 174 5050 

 

 

Pornaisten messut 20.9.2014 

mailto:marjatta.sihvo@pornainen.fi
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Kunnanhallitus on 16.12.2013 kokouksessaan päättänyt tässä Luonnollisesti Pornainen –lehdessä tiedottaa 

kuntalaisille kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista neljällä seuraavalla 

sivulla olevan kaavoituskatsauksen muodossa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoituskatsaus 
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Siltaexperttien Mikko Rauhasen 

aiheina olivat sillat ja rummut, 

kantavuudet ja tarkistukset. 

Kunnan tieavustuksista oli kerto-

massa tekninen johtaja Jukka 

Pietilä. 

 

Arho Kalkkinen esitteli tieisännöitsijän 

tehtäväkenttää 

 

Tieisännöitsijän infoilta 

kunnantalolla 
 

Tieisännöitsijä -toiminnan tavoitteena on 

tarjota vaihtoehto nykyiselle talkootyö-

tyyppiselle yksityistieasioiden hoidolle. 

Tieisännöitsijöitä on tähän mennessä koulu-

tettu koko maahan yhteensä noin 200. Kou-

lutusohjelman päärahoittaja on Liikennevi-

rasto ja koulutuksen järjestää Suomen Tie-

yhdistys. Arho Kalkkinen on ensimmäinen 

pornaislainen tieisännöitsijän koulutuksen 

hankkinut.  

 

Tieisännöitsijä hoitaa sopimuksen mukaan 

teiden hallinnolliset tehtävät, tilaa ja valvoo 

työt, seuraa teiden kuntoa jne. Hän toimii 

joko hoitokuntien apuna tai teiden toimitsi-

jamiehenä. Myös kunnat voivat käyttää 

tieisännöitsijän palveluita mm. toimitusten 

ja avustuspäätösten valmistelussa. 

 

Torstai-iltana 6.3.2014 pidetyssä tilaisuu-

dessa kunnantalon valtuustosaliin oli ke-

rääntynyt parisenkymmentä yksityisteiden 

hoitokuntien vastuuhenkilöä kuuntelemaan 

tieisännöitsijä Arho Kalkkisen esittelyä 

toimenkuvastaan. Tilaisuudessa kuultiin 

lisäksi myös tienhoidon eri alojen asiantun-

tijoita. 

 
 

Heimo Löfgren kertoi sorastuksesta ja 

soralajikkeista 

 

Tilaisuuteen osallistujia 
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Kuulutus europarlamenttivaaleista 



 

 

Luonnollisesti Pornainen 1/2014 

 

Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 

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

      

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2014 

 

 

 

 

Kuntalaisilta 
 

 Kuntalaisilta kuntarakenneselvityksistä pidetään  
tiistaina 8.4.2014 kello 18.00  

Pornaisten Yhtenäiskoulun liikuntasalissa. 
 

Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa Pornaisten  
tulevaisuuden vaihtoehdoista! 

 
Kahvio avoinna kello 17.30 alkaen. 

 

Tervetuloa! 
 

Keski-Uudenmaan selvitysalueella järjestetään 3 asukasiltaa, joiden teemana on 
kuntalaisten vaikuttamistarpeet ja –tavat uudessa kaupungissa. Asukasillat ovat 

 Tuusulassa (Hyrylä) 1.4.2014 
 Mäntsälässä 8.4.2014 ja 
 Hyvinkäällä 10.4.2014 

 


