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Hallinto-osasto
Pornaisten vuoden 2014 parhaat urheilijat ja kulttuuritunnustus
palkittu
Kaj Mattila
Joni Hava
Jukka Klippi
Elina Kujala
Juha Pajunen
Maria Saarinen
Teemu Virolainen

Vuoden 2014 parhaat urheilijat
Kunnanvaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa
23. helmikuuta 2015 palkittiin Pornaisten kunnan vuoden 2014 parhaat urheilijat, kuvassa palkinnon saajia.

Vuoden 2014 kulttuuritunnustus
Samassa tilaisuudessa luovutettiin
vuoden 2014 kulttuuritunnustus
Nina Sivénille (kuvassa).

Krista Päivärinne
Jannika Kiiski
Heidi Olander
Melina Rissanen
Juulianna Sotala
Tea Heinonen
Tuija Heinonen
Silja Eskelinen
Jukka Ruskeepää
Sakari Heinonen
Kia Mattila
Pornainen Heavy
Team

aihe
SM kulta/ penkkipunnerrus/miehet +40
SM kulta/P15/3000 m kävely
MM pronssi/Joukkue KATA
miehet 36–56 v.
SM kulta/T14/pituushyppy
SM pronssi/painonnosto/miehet masters
SM hopea/penkkipunnerrus
klassinen, naiset +40
Aikuisurheiluliiton yleisurheilu
SM-kisan 3. sija
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM hopea/C-Tytöt salibandy
SM kulta/naiset, salibandy
SM hopea/painonnosto/miehet
masters
SM hopea/penkkipunnerrus
M17
1. sija Et.-Suomen aluemestaruus/SE-tulos 40 kg/+84/T17v
3. sija voimanostoliiton lisenssiaktiivisuuskilpailu

Tarkastuslautakunta kokoontui uudella Mika Waltarin koululla

Kunnan tarkastuslautakunta piti kokouksensa vuoden 2015 alusta toimintansa aloittaneessa Mika Waltarin
koulussa Laukkoskella.
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Maataloustukihakemusten vastaanotto
Pornaisten kunnassa
Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden
maataloustukihakemusten vastaanotto järjestetään
Pornaisten kunnantalolla
keskiviikkona 15.4.2015 klo 9.00–15.00

LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
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Pornaisten kunnankirjasto
Kevään kursseja ym.
Tietokoneen ABC-kurssi

Satutunteja

Kirjaston Medialuokassa on keväällä 2015 helmi-huhtikuussa perjantaisin klo 12.00–14.00 Tietokoneen ABC-kurssi. Tämän lehden ilmestyttyä kurssista on jäljellä vielä muutamia perjantaipäiviä, joihin voi
vapaasti osallistua - kurssille ei vaadita ennakkoilmoittautumista eikä
osallistuminen vaadi aikaisempaa läsnäoloa. Tervetuloa!
TIETOKONEEN ABC-KURSSIN PÄIVÄT JA AIHEET
2015 pvm aihe
pe
27.2. Pöytäkone, kannettava vai tabletti - millainen
tietokone minulle sopisi?
pe
6.3. Tutustutaan pöytätietokoneeseen ja oheislaitteisiin
pe
13.3. Tutustutaan Windows 8:aan
pe
20.3. Tekstinkäsittelyn perusteet (Microsoft Office
Word)
pe
27.3. Internetin käyttö
pe
10.4. Kuvien käsittely
pe
17.4. Tutustutaan tablettitietokoneisiin
pe
24.4. Sähköposti – tilin luominen ja käyttö

pidetään keskiviikkoisin
klo 9.30–10.00 kirjaston
Pellavasalissa,
loppukeväällä vielä:
25.3., 8.4., 22.4. ja 6.5.

Alakoululaisten
mediakerho
pidetään torstaisin
klo 13–15 Medialuokassa.
Ohjelmassa on mm. askartelua, vastuullista netin käyttöä,
tiedonhaun opetusta ja kirjaston aineistotietokantaan sekä
erilaisiin lapsille suunnattuihin palveluihin ja medioihin
tutustumista.

Kuvat: Tietokoneen ABC-kurssille 13.3.2015 osallistuneita, kurssin vetäjänä oli Paula Karojärvi kirjastosta.
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Sadunkirjoituskilpailu aloitettiin Mika Waltarin koululla

Mestarijuoksija Wilson Kirwa, jonka monet tuntevat myös
”tanssivana tähtenä” televisiosta, vieraili uudella Mika Waltarin koululla helmikuun 24. päivänä. Ei juoksemassa eikä
tanssimassa vaan käynnistämässä Pornaisten alakoululaisten
sadunkirjoituskilpailun. Wilson on näet tunnettu myös lastenkirjailijana. Kirjoissaan hän kertoo viehättäviä eläinaiheisia satuja lapsuutensa Keniasta.
Pornaisten alakoulujen kaikki 557 oppilasta kirjoittivat satuja
Mika ja Satu Waltarin muiston vaalimiseksi sekä uuden Mika
Waltarin koulun kunniaksi. Kilpailuun niitä ilmoitettiin noin
450! Maaliskuun aikana kaksi eri raatia, koulun omien opettaja-arviointien jälkeen, käsitteli sadut ja valitsi niistä parhaat. Muutama kymmen pääsi mukaan kirjaan, joka valmistuu koulujen päättäjäisiin mennessä. Parhaat kirjoittajat
palkitaan jo Mika Waltarin koulun vihkiäisten yhteydessä
25. huhtikuuta 2015.
Kilpailun suojelijana on Mika Waltarin tyttärenpoika Joel
Elstelä. Loppuraatiin kuuluivat kirjallisuustoimittaja Antti
Majander, historian tutkija Teemu Keskisarja, Mika Waltari
–seuran puheenjohtaja Anneli Kalajoki sekä Wilson Kirwa ja
rehtori Anne Isohanni.
Kuten Pornaisissa tiedetään, Mika Waltari perheineen oli
vuosikymmenien aikainen Laukkosken kesäasukas. Mika oli
Laukkoskella jo sotaa paossa keväällä 1918, siis alakouluikäisenä 9-vuotiaana,
isotätinsä Matilda
Nygranin luona
Nyykrässä.
Auli Talvi

Ylempi kuva:
Wilson Kirwa koululla,
kuva Auli Talvi
Alempi kuva:
Mika Waltarin koulu
sisäpihalta kuvattuna,
kuva Marica Nikkanen
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Mäntsälän kansalaisopisto Pornaisten osasto
Kevätnäyttely ILONA 2015
Mäntsälän kansalaisopiston kevätnäyttely
ILONA2015 kokoaa lukukauden aikana taito- ja
taideaineissa valmistuneita töitä esille Pornaisten
kirjaston Pellavasaliin.

Lisää tietoa näyttelystä ja opiston ILONA2015
kevättapahtumasta
http://www.mantsalanopisto.fi/ilona2015kevattapahtuma

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön näyttelyn avajaiset ovat tiistaina
7.4.2015 klo 17.30. Näyttely jatkuu kirjaston
aukioloaikoina 8.4. - 16.4.2015.

Tervetuloa katsomaan!

Taito- ja taideaineiden ILONA2015 kevätnäyttely on avoinna lauantaina ja sunnuntaina
18.4. - 19.4.2015 klo 10 - 16. Näyttely on auki
20.4. - 4.5.2015 kirjaston aukioloaikoina.

Uusia kursseja
Kansalaisopisto järjestää Pornaisissa kesäkurssin

KUDONTAA JA PUNONTAA KOULULAISILLE
(110468)
Käsityökeskus Aivinassa (Mäntymäentie 1) heti
koulun päätyttyä 1.6. - 4.6.2015. Opettajana
kurssilla on Eija-Sisko Jokinen. Kurssi on suunnattu jo koulun aloittaneille koululaisille. Kudotaan
mm. mattoja, poppanaa, pieniä liinoja tai tyynynpäällisiä ja kasseja sekä voidaan punoa erilaisia
nauhoja. Kurssipäivien aikana ehtii kutomaan
3-4 pientä työtä. Kurssimaksu on 52 €, mikä sisältää 12 € materiaalimaksua. Ilmoittautuminen
opiston kotisivujen kautta
https://www.opistopalvelut.fi/mantsalanopisto/i
ndex.asp tai toimistoon p. 040 314 5371 viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
Seuraa opiston kotisivuja
http://www.mantsalanopisto.fi/ jo juhannusviikolla on nähtävillä ensi lukuvuoden kurssitarjonta.
Kuvat edellisvuoden näyttelystä
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Tekninen osasto
Uutena aluearkkitehtinä on aloittanut Pertti Österman
Aloitin aluearkkitehdin
työt maanantaina
9.3.2015 Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja
Myrskylän kunnissa.
Olen opiskellut ensin
Tampereella rakennusinsinööriksi ja sen jälkeen Oulussa arkkitehdiksi.

Asuin perheeni
kanssa 90-luvun
Askolan Nalkkilassa parin hehtaarin pientilalla
ja toimin kahdella
kaudella kunnan
luottamusmiestehtävissä ja kuvataidekoulun
johtokunnassa.
Toistaiseksi olen
kirjoilla Haminassa ja asun viikot
Helsingissä, mutta kesällä viimeistään järjestän asumiseni Itä-Uudenmaan suuntaan.

Viikkorytmini muodostuu siten, että olen
maanantaisin ja tiistaisin Askolassa, keskiviikkona vuoroviikoin
Myrskylässä ja Pukkilassa sekä torstaisin ja perjantaisin Pornaisissa.
Olen ollut aiemmin aluearkkitehtina Loviisan neljässä ympäryskunnassa Pernajassa, Ruotsinpyhtäällä, Liljendalissa ja Lapinjärvellä. Pernajan,
Ruotsinpyhtään ja Liljendalin yhdistyessä Loviisaan, siirryin Kymenlaakson puolelle Pyhtäälle
aluearkkitehdiksi.

Lapsia on siunaantunut kaksi tytärtä, jotka ovat
aikuisia. Tällä hetkellä asuinkumppaninani on 2vuotias Wili-kissa.
Pertti Österman
aluearkkitehti, puh. 040 5489 936

Palstanviljelijäksi?
Rantalantien varressa Mustijoen rannalla on noin 2000 m2 suuruinen
alue varattu palstanviljelyalueeksi, jossa yhden palstan koko on noin
10 m x 10 m ja vuokrahinta on 30 €/viljelykausi.
Palstoja on vielä vapaana eli mikäli olet kiinnostunut palstanviljelystä,
kysele lisää joko sähköpostitse minna.aaltonen@pornainen.fi tai
kirjeitse Pornaisten kunta/Minna Aaltonen, Kirkkotie 176, PL 21,
07170 Pornainen.
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Mustijoen perusturva
Päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan haku
toimikaudeksi 2015–2016
Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on haettavana 1.8.2015 vapautuvat hoitopaikat.
Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri
vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Mikäli lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve syksyllä 2015, täytä sähköinen päivähoitohakemus
välittömästi.
Kerhotoimintaan haetaan paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa Mäntsälän kunnan
kotisivuilta tai hakea päiväkodilta.

Hakukaavakkeita ja lisätietoja
Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hakemus päivähoitoon Mäntsälän kunnan kotisivuilla
osoitteessa www.mantsala.fi/tietoamantsalasta/lomakkeet. Tietoja kunnallisesta
päivähoidosta Mustijoen perusturvan alueella voi
lukea osoitteessa www.mantsala.fi/hyvinvointija-perhe/paivahoito-ja-esiopetus.

Kerhotoiminta

Jokaiselle elokuussa paikkaa hakeneelle lähetetään postitse päätös kunnallisen hakemuksen
käsittelystä viikolla 18.

Kerhotoimintaa järjestetään edellisvuosien tapaan Aurinkolinnan päiväkodin tiloissa 1.9.2015
alkaen. Siili-kerho 2-3 -vuotiaille lapsille kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11, kerho on eväskerho. Orava-kerho 3-5-vuotiaille lapsille kokoontuu tiistaisin ja torstaisin klo 9-12,
kerhossa tarjotaan lounas. Kerhot ovat kiinni
koulujen loma-aikoina.

Perheet voivat hakea lapselle hoitopaikkaa myös
suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon tai palkata hoitajan kotiin. Kunta tukee
näitä hoitomuotoja yksityisen hoidon tuella ja sen
kuntalisällä. Tukea haetaan Kelan toimistosta ja
se maksetaan perheen valitsemalle hoidon tuottajalle. Tietoja tuen määrästä saa edellä mainituilta päivähoidon internetsivuilta.

Kerhoon haetaan samaan aikaan kuin päivähoitoon. Paperisen hakemuslomakkeen saa tulostettua internetosoitteesta www.mantsala.fi/tietoamantsalasta/lomakkeet.

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

Lisätietoja kerhotoiminnasta antaa päiväkodin
johtaja Satu Nevala p. 040 314 5085,
satu.nevala@mantsala.fi.
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Vapaa-aikatoimi
Pallopään tervehdys, uusi vapaa-aikasihteeri esittäytyy
Olen Juha Tikander
ja aloitin vapaaaikasihteerin tehtävässä helmikuun
2015 alussa. Aikaisemmalla työurallani olen muun muassa johtanut Sipoon
liikunta- ja nuorisotoimea, suunnitellut
liikuntaa Turussa ja
vahvistanut loton
sekä muiden taitopelien tuloksia
Veikkauksella. Koulutukseltani olen
liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteri.

ja oppivani taas aimo annoksen uutta. Toisaalta
haluaisin myös tuoda kunnan toimintaan uusia
ajatuksia ja auttaa siten innostavien ja mielekkäiden vapaa-ajan aktiviteettien tuottamisessa kuntalaisille yhteistyössä kuntalaisten, kollegoiden
sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Pienen kunnan eduiksi luenkin turhien väliportaiden vähäisyyden, oikea ihminen löytyy helposti ja päätöksiä voidaan tehdä nopeasti. Omiksi vahvuuksikseni koen halun, kyvyn ja rohkeuden kehittää niin
olemassa olevia kuin kokonaan uusiakin toimintatapoja sekä palveluita.

Työmaalle ajelen aamuisin Herttoniemenrannasta. Vapaa-aikasihteerin oma vapaa-aika kuluu
pitkälti samojen aihepiirien ympärillä kuin työkin.
Liikuntaa harrastan lukuisissa eri muodoissa, teinivuosien jäätyä taakse ja erilaisten kolotuksien ja
kankeuksien ilmaannuttua elämään, olen etsinyt
aktiivisesti uusia liikkumisen muotoja korvaamaan niin kovin rakkaat pallopelit. Suunnistus ja
frisbeegolf ovatkin viime vuosina muodostuneet
liki pakkomielteiksi. Suunnistusseura Ajokoirien
toimarina (virallinen titteli) uskallankin antaa
kesän Jukolan viestiin ilmaisen vedonlyöntivinkin:
pelaa Ajokoiria. Toki, edelleen helpoin tapa saada
minut juoksemaan on heittää minulle pallo. Mikä
tahansa pallo. Vauhti kasvaa kun kerrot kyseessä
olevan kilpailu. Liikkumisen vastapainoksi vietän
myös runsaasti aikaa keittiössä, vatsan seudun
tutkailu peilistä kertoo tulosten olleen ilmeisen
onnistuneita.

Lupaan yrittää olla juurtumatta toimiston lattiaan
ja olla aktiivisesti läsnä kunnan kehittymisessä.
Ja jos minä en muista olla aktiivinen juuri sinun
suuntaasi muistuta olemassaolostasi tulemalla
käymään tai vaikka nykytekniikan avustuksella.
Juha Tikander
vs. vapaa-aikasihteeri
juha.tikander@pornainen.fi
Facebook: Juha Tiki
040 0937 704

Pornaisissa odotan saavani tutustua vapaaaikatoimen kenttään entistäkin monipuolisemmin
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Nuorisovaltuusto valittu

Etsivä nuorisotyö?

Pornaisten nuorisovaltuusto vastaa nuorten kuulemisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston perustehtävänä on lisätä nuorten
vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia heitä
koskevissa asioissa. Nuorista koostuvalla valtuustolla on mahdollisuus toteuttaa toiveita ja projekteja oman määrärahan turvin sekä esittää suurempia aloitteita eteenpäin.

Pornaisten nuorille kohdistetun kyselyn perusteella etsivästä nuorisotyöstä ei tiedetä juuri mitään, tai uskomukset olivat kummallisen suuntaisia. Oikaiskaamme siis ainakin, että kaikki nuorisotalon työntekijät eivät ole etsiviä, eikä etsivän
työn tarkoitus ole etsiä uusia nuorisotyöntekijöitä. Halusimme tehdä tämän videon, että saisitte
oikeaa tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja että se
tulisi Pornaisissa paremmin kaikkien näkyville.
Tässä linkki videoon:

Nuorisovaltuuston vaalit käytiin Pornaisissa 3.6.3.2015, äänestäminen oli mahdollista yhtenäiskoululla, nuorisotalo Ponulla sekä seurakunnan
nuorten illassa. Vaalissa äänensä antoi kuulua
viidennes äänioikeutetuista nuorista. Äänten
joukosta löytyi myös 11 eri syistä hylättyä äänestyslippua. Nyt valittujen uusien edustajien lisäksi
nuorisovaltuustossa jatkaa kolme vanhaa nuorisovaltuutettua.

https://www.youtube.com/watch?v=ri4JO4mLJCg

Videon on tehnyt media-alaa opiskeleva Mirjam
Haakanen etsivien tuella. Kiitokset tekijälle ja
kaikille katsojille! – Pornaisten vapaa-aikatoimi
Kuva on tekstissä mainitusta youtube-videosta

Kesäksi töihin

Tiukan äänestyksen ääniharava oli neljänneksen
kaikista äänistä kerännyt Matleena Halla.

Etsivät nuorisotyöntekijät Kaj ja Riina ylläpitävät
Facebookissa Pornaisten kesätyöt 2015-sivua,
jolla jaamme tietoa Pornaisten ja lähialueen kesätyömahdollisuuksista, työnhakuvinkeistä ja muusta kesätöihin liittyvästä. Käy tykkäämässä sivusta
niin saat ajantasaista tietoa! Tämän ryhmän lisäksi tarjoamme nuorille, kaikille alle 29-vuotiaille
mahdollisuuden tulla vapaa-aikatoimen toimistolle saamaan jeesiä työhakuun, vinkkejä paikan
löytämiseen, täyttämään/palauttamaan kunnan
kesätyöpaikkahakemuksen (yli 17 v.) tai duunirundilomakkeet (14–17 v.), työhakemusten tai
ansioluettelon tekoon tai muuhun kesätyöhön
liittyvään.

Vaalin tulos
1. Matleena Halla 25,2 %
2. Mira Viitala 22,5 %
3. Thomas Schaffter 19,8 %
4. Sanja Rinne 18,9 %
5. Henna Jokinen 7,2 %
6. Veera Varjalehto 6,3 %

Nuorisovaltuusto vuonna 2015
Matleena Halla
Henna Jokinen
Henna Korhonen
Iisa Liu
Sanja Rinne
Satu Salonen
Thomas Schaffter
Veera Varjalehto
Mira Viitala

Otamme myös mielellämme vastaan vinkkejä
alueen kesätyötarjonnasta. Jos siis sinulla on tietoa kesätöitä tarjoavasta tahosta tai vielä parempaa jos itselläsi on tarvetta kesätyöntekijälle,
ilmoittele meille.
Terkuin etsivät nuorisotyöntekijät:
Kaj Möller/0401745078/FB: Etsivä Kaj Pornainen
Riina Haapakoski/0401745069/FB: Etsivä Riina
Pornainen
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Asiamiesposti löytyy Sarina Kulmasta

Pornaisten
asiamiespostipalvelut saa
osoitteesta
Kirkkotie
175, 07170
Pornainen
eli Sarina
Kulmasta,
jossa sijaitsee myös
valokuvaaja Juha
Vääräkankaan studio. Lisäksi
liikkeestä
löytyy
tuotteita
viereisen
esitteen
mukaisesti.
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Keuke – Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Keuke palveli viime vuonna 1500 yritystä

Yritykset panostavat nyt markkinointiin ja tuotekehitykseen
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
(Keuke) neuvoi ja palveli viime vuonna
1500 yritystä. Se on lähes 300 yritystä
enemmän kuin edellisenä vuonna. Keuken asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoteen 2012 verrattuna kasvua on
lähes puolet.

Vuoden 2015 teemana
kasvu
Keuke on nostanut kuluvan
vuoden teemaksi kasvun.
Keuke on mukana muun muassa valtakunnallisessa
Kasvu Open -kasvuyrittäjyyskilpailussa, mikä on tarkoitettu kaikille kasvusta kiinnostuneille seudun yrityksille. Luvassa on vahvaa osaamista ja
sparraamista 900 kokeneen
yritysjohtajan voimin.

Neuvontatoimenpiteiden lukujen perusteella yrityksiä kiinnostavat markkinointi, tuotekehitys, kansainvälistyminen ja
yleinen yrityksen kehittäminen. Markkinointisuunnitelmia tehtiin viime vuonna
136 kappaletta Keuken asiantuntijoiden
kanssa, mikä on 74 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstösuunnitelmia
tehtiin viime vuonna 28 kappaletta ja
tuotekehityssuunnitelmia 44 kappaletta.
Lähes 20 yritystä teki kansainvälistymissuunnitelman. Sen sijaan rahoitushakemuksia ja investointisuunnitelmia
tehtiin aikaisempaa vuotta reippaasti
vähemmän.

Keuke järjestää vuoden aikana myös kasvuun tähtäävää
koulutusta ja valmennusta.
Käynnissä on jo muun muassa
kaksi kuukautta kestävä Myyvä Yrittäjä -kasvuvalmennus,
joka tarjoaa myynnin ja
markkinoinnin näkökulmia ja
työkaluja yrittäjille.

– EU-ohjelmakaudet vaihtuivat viime
vuonna, eikä julkisia yritystukia ollut
saatavilla. Investointisuunnitelmien
kohdalla näkyy selvästi tämän hetkinen taloudellinen tilanne. Yritykset
harkitsevat tarkkaan investointejaan,
toteaa Keuken toimitusjohtaja Elina
Pekkarinen.

– Kasvu ei ole pelkästään
kasvuyritysten asia. Kasvu on
jokaisen yrityksen mahdollisuus, se on oikeastaan jokaisen yrityksen elinehto. Kasvua on kaikki kehittäminen
yrityksessä, sanoo Elina Pekkarinen.

Viime vuonna Keukessa tehtiin 83
omistajanvaihdossuunnitelmaa. Se
viestii asian ajankohtaisuudesta ja
myös tehokkaasta markkinointiviestinnästä. Omistajanvaihdokset olivat
Keuken viime vuoden kärkiteema,
josta viestittiin aktiivisesti yrityksille.

– Yksi kasvun tavoitteista on
ehdottomasti uudet työpaikat. Keuken tehtävänä on
ohjata, tukea ja sparrata
yrityksiä niin, että he pystyisivät luomaan uusia työpaikkoja terveelle pohjalle.
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Light Iron Pornainen
Salibandykuulumisia Light Ironilta
HFC: Vuosi 2015 alkoi seuran kuudella joukkueella perinteisellä Helsinki Floorball Cupilla
2.-4.1. Tapahtuma on Suomen suurin salibandyturnaus ja tänäkin vuonna mukana oli yli
300 joukkuetta, mukana myös joukkueita Keski-Eurooppaa ja Venäjää myöten. Light Ironin
joukkueista mitalisijoille ylsivät D- ja E-tytöt
pronssilla ja F2 pojat B-finaalin kullalla.
HIIHTOLOMALEIRI järjestettiin kahden päivän
mittaisena minileirinä yhtenäiskoulun salin
oltua muut päivät varattuna. Leiriläisiä oli 15
iältään 7-9 –vuotiasta ja ohjaajina pornaislaiset
SB Pron C-tyttöpelaajat Juulianna Sotala ja
Jannika Kiiski. Leirillä toki pelattiin ja harjoiteltiin säbää, mutta myös mm. leikittiin ja harjoiteltiin rentoutumista. Kiitos reippaille leiriläisille kivasta tapahtumasta! 

TYTTÖSÄBÄTAPAHTUMA oli la 28.2. yhtenäiskoululla ja mukavasti parikymmentä salibandystä kiinnostunutta tyttöä tutustui lajiin jo
jonkin aikaa pelanneiden tyttöjen kanssa. Ohjelmassa oli leikkejä, kuten Kuka pelkää säbämörköä, Pallo, maila, maali (Maa, vesi, ilma)
sekä Oma puoli puhtaaksi ja tietenkin kuljetusharjoituksia ja peliä. Tapahtumalle suunnitellaan jatkoa ensi kauden alkuun, joten uusi
lajiin tutustumistilaisuus on tulossa!
Kiitos reippaille tytöille osallistumisesta! 
Mukavaa ja urheilullista kevättä!
www.lightiron.fi
https://www.facebook.com/LightIronsalibandy
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Pornaisten Solmu
Pornaisten Solmun sudenpennut voittivat valtakunnallisen
Reilu-kilpailun

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry järjesti
yhdessä Fazer Leipomot Oy:n kanssa syksyn 2014
aikana Oululainen Reilu -kilpailun, jonka
tavoitteena oli tukea terveellisiä
ruokailutottumuksia sekä tukea uusien taitojen
oppimista. Kilpailussa oli kaksi sarjaa:
sudenpennut (7-9 v.) ja seikkailijat (10-12 v.).
Sudenpentusarjan voittajaksi raati nosti
Pornaisten solmu -lippukunnan lauman nimeltä
Tulininjat.

tit ovat niin yksikertaiset, että sudenpennut voivat ne tehdä myös helposti itse.
"Monipuolisessa ja oivaltavassa kisareseptissä
samasta raaka-aineesta syntyi sekä pääruoka että
jälkiruoka. On hienoa, että leipä nähtiin niin
monipuolisena raaka-aineena", raadissa mukana
ollut Fazer Leipomoiden Senior Brand
Manager Iisa Brofeldt kertoo. Seikkailijasarjassa
voiton vei Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna partiolippukunnasta seikkailijajoukkue Bjärven.

Sudenpennuilla oli edessään retkiruokien harjoittelua. Suomen Partiolaisten järjestämä kilpailu
yhdessä Oululainen Reilun kanssa oli erinomaisesti toteutettu ja antoi hyvän idean koloillan
ohjelman suunnitteluun. Kilpailussa kuului hyödyntää leipää ja heti tuli mieleen, että olisi kiva
tehdä sekä makea että suolainen resepti! Resep-

Makea kilpailu sai makean päätöksen, sillä Pornaisten Solmun Tulininjat-lauman voittajaryhmän
jäsenet saivat palkinnoksi Sigg-juomapullot ja
karkkipaketit. Tulininjojen partiokevääseen kuuluu leirille valmistautumista sekä talvileirille osallistumista, ensiaputaitojen harjoittelua, tarinoi-
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den kerrontaa, solmujen harjoittelua sekä siirtymäriitti seikkailijoihin siirtyville. Tiedossa on myös
teatteritaitojen harjoittamista sekä elokuvareissu! Partio on todellakin monipuolista!

Raati arvosti erityisesti leipien värikkyyttä ja ravitsevuutta sekä leipien monipuolista käyttöä. Erityisen ilahtuneita raati oli siitä, miten kisaryhmät
olivat panostaneet herkkujen esillepanoon sekä
niiden valokuvaukseen.

Tulininjoissa partiota harrastavat: Eeli, Maria,
Kukka, Viljo, Alma, Samu, Urho, Lauri, Jyri, Alice,
Jere, Niko, Viljami, Jimi, Mico, Pinja, Sofianna,
Anton ja Matilda.

"Erityisen hienoa on ollut havaita, miten kampanja on ohjannut ryhmiä ulos ruuanlaittoon. Monelle lapselle on jo tuttua puuhaa eväsleivän valmistaminen kotikeittiössä, mutta kisan myötä myös
muut ruuanvalmistustavat ovat tulleet tutuiksi",
iloitsee Kaisa Johto Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunnasta.

Kilpailussa oppi monenlaisia käytännön taitoja
Kotikokki-jäljen osana moni sudenpenturyhmä
pääsi harjoittelemaan muun muassa veitsenkäyttötaitoja ja ruoka-annoksen suunnittelua, suuri
osa seikkailijajoukkueista puolestaan perehtyi
ruuanlaittoon retkiolosuhteissa nuotiolla tai retkikeittimellä. Yhteensä kisaan osallistuneita ryhmiä oli liki kahdeksankymmentä.

Valmiita partioleipiä voi käydä ihastelemassa partion Facebook-sivulla.
Teksti: Jaana Hopeakoski,
Uudenmaan Partiopiiri ry

Resepti Tulininjojen lämpimät voileivät:

Resepti Tulininjojen köyhät ritarit:

Laitetaan leipien päälle ketsuppia ja kinkkua/tonnikalaa makutottumuksien mukaan.
Lisäksi halutessaan sieniä, ananasta ja tomaattia.
Päälle juustoraastetta. Paistetaan uunissa ja nautitaan.

Rikotaan 6 munan rakenteet rikki. Kaadetaan
kulhoon n. 8 dl maitoa ja kananmunat. 4 tl kanelia, kardemummaa ja vaniljasokeria lisätään
joukkoon samaan aikaan vispilällä vispaten.
Uitetaan leivät molemmin puolin muna-maito
seoksessa ja paistetaan sitten pannulla voissa.
Nautitaan itse tehdyn jäätelön ja mansikkahillon
kanssa.
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Kaavoituskatsaus
Kunnanhallitus on 16.2.2015 kokouksessaan päättänyt tässä Luonnollisesti Pornainen –lehdessä tiedottaa
kuntalaisille kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista neljällä seuraavalla
sivulla olevan kaavoituskatsauksen muodossa:
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Jukan työvuosina…
Kunnan teknisen toimen rakentamista ajalla 1978 – 2015
Pornaisten kunta palkkasi minut 23.1.1978 työnjohtajaksi hoitamaan kunnallistekniikan rakentamista. Ensimmäisinä kohteina oli Kuusitien alueen
sekä Välitien/paloaseman alueen vesi- ja viemäriverkoston sekä katurakenteiden rakentaminen
ns. kunnan omana työnä. Tehtävänimikkeet
muuttuivat vuosien varrella - kunnanrakennusmestari, rakennuspäällikkö ja tekninen johtaja.

mukana suunnittelemassa, vaikuttamassa ja toteuttamassa kunnan monia eri hankkeita.
Toukokuun loppupuolella jään pitämään vapaapäiviä sekä lomia, ja siitä siirryn eläkepäivien viettoon.
Kiitän kaikkia eri vaiheissa mukana
olleita hienosta yhteistyöstä ja
virkeää toimintaa jatkossakin!

Kunnassa oli tuolloin asukkaita n. 2250 ja nyt
n. 5160, eli voimakasta kasvua on ollut, ja myös
paljon rakentamista, maankäytön suunnittelua ja
muuta toimintaa näiden vajaan 38 vuoden aikana. Olen saanut olla näinä vuosina monessa

Hyvää kesän odotusta!
Jukka Pietilä
tekninen johtaja

Alla tietoja, lehtileikkeitä ja joitakin kuvia työvuosien varrelta:

Kunnallistekniikkaa:
Kuusitien ja Välitien alue 1978
Metsämäentien alue 1983
Mäntymäentien alue 1984
Pitäjäntien alue 1984
Toinen runkolinja Hyötinmäki
– puhdistamo 1986
Hyötinmäen vedenottamon
saneeraus 1986
Yrittäjäntie alue 1986
Paalantien alue 1988 – 1990
Metsotien alue 1991 – 1997
Nummenmaan vedenottamo
1993
Nummenmaa – taajama runkolinja 1993
Revontien alue 2004
Kotojärvi – taajama runkolinja
2004
Kotojärvenrinne 2006
Siirtolinja Pornainen – Kerava
2006 - 2008
Koskikaari 2008
Portin yritysalueen I-vaihe
2008
Rintamamiehentien alue 2010
Linnunlauluntien alue 2012
Portin yritysalueen II-vaihe
2014

Nummenmaa - taajama runkolinja

Kevytväylän rakentamista

Portin yritysalue
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Talonrakentamista ym.:
Kunnan varasto 1981
Wanhan koulun saneeraus 1981
Jätevedenpuhdistamon laajennus 1982
Kunnantalon laajennusosa 1983
Leirimaja 1984
Uusi paloasema 1984
Koulujen keittiöiden saneeraukset
1985–1987
Terveyskeskus 1987 ja muutos 2002
Koulukeskuksen laajennus 1987 ja 2006
Vanhan terveystalon saneeraus asunnoiksi 1990
Ryhmäkoti 1992
Parkkojan koulun lisärakentaminen ja
saneeraus 1995
Aurinkomäen palvelukeskus 1995
Aurinkolinnan päiväkodin saneeraus
entisen vanhainkodin tiloihin 1996
Vanhan pikkukoulun muuttaminen
nuorisotalo Ponuksi 1997
Halkian koulun saneeraus 1997
Uusi kirjasto 1999
Kirveskosken koulu ja alakoulun teknisen työn tilat 2000
Kuntalan rivitalot 2001
Kunnantalon vanhan osan saneeraus
2001
Opettaja-asuntolan muutos esikouluksi
2001
Parkkojan koulun laajennus ja liikuntasali 2003
Palveluasunnot Värttinä 2006
Linnunlaulun päiväkoti 2008
Valkoisen talon Pankin saneeraus 2010
Waltarin koulu 2014

Yhtenäiskoulun alue

Kirjasto

Aurinkomäen palvelukeskus

Parkkojan koulu

…muutakin, esim.:
Jyrkäntien/Kuusitien alueen pururata
1978
Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä
1990
Kaatopaikan perustaminen Järvenpääntien varrelle 1987
Jätehuoltoyhteistyöhön liittyminen
1994 ja oma kaatopaikka suljettiin
Hietasen kunto- ja uimaranta + huoltorakennus 1997–2001
Parkkojan jalkapallokenttä 1998
Hakelämpölaitos ja kaukolämpöverkko
2000

Kuntayhteistyötä
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