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Hyvät lukijat 
 

Nyt on aika tutustua Kirkonkylän  

keskusta-alueen kehittämissuunni-

telmaan ja kertoa siitä mielipiteensä.  

Asiaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 

valtuustosalissa tiistaina 4.10. klo 18.30. 

 

Parilla seuraavalla sivulla on muutama 

esimerkki suunnitelmaraporttiin  

sisältyvistä ideatasoisista suunnitelma-

piirroksista. 

 

Mukavaa syksyn alkua! 

 

 

Tässä lehdessä mm. 
 

Kirkonkylän keskusta-alueen 
kehittämissuunnitelma   3 
Pornaisten kunnankirjasto   5 
Koulut   8 
Esittäytyminen 12 
Etelän kouluista 13 
Vapaa-aikatoimi 14 
Mäntsälän kansalaisopisto 17 
Liikenneturvallisuussuunnitelma 18 
Keski-Uudenmaan kehittämis- 
keskus Keuke 19 
Keski-Uudenmaan oppi- 
sopimuskeskus Keuda 21 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto 23 
Muistihoitaja 26 
Tien nimet 27 
Pornaisten Pitäjänjuhla/PPNS 28 
Päiväkoti Heinähattu 30 

Energiatehokkuustilaisuus 31 

Koulukeskuksen ympäristön nykytilanne 
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Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämis-

suunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen 
 
Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämistä on pohdittu yhdessä 
maanomistajien, kuntalaisten ja yrittäjien kanssa. Kehittämissuun-
nitelmassa tarkastellaan keskusta-alueen kehittämismahdollisuuk-
sia pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on löytää kehitykselle yhtei-
sesti hyväksytty suunta, johon pyritään kehittämissuunnitelman 
pohjalta osa-alue kerrallaan.  
 
Kehittämissuunnitelmassa kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuja 
on kuvailtu sanallisesti tai ideatasoisten suunnitelmapiirrosten 
avulla. Laadittu raportti käsittää mm.  
 

 rakentamisen tiivistämistä Kirkkotien varrella 
 risteysalueiden parantamisajatuksia 
 kaavassa varattujen puistoalueiden toiminnallista kehittämistä 
 kevyen liikenteen verkoston ja polkujen täydentämistä sekä  
 Kirkkotien reuna-alueiden siistimistä. 

 
Kehittämissuunnitelmassa erilaisille kehittämistoimenpiteille on 
laadittu myös tavoitteellinen toteuttamisaikataulu. Kehittämissuun-
nitelma on ollut lausunnolla lautakunnissa ja menee loppuvuodesta 
lausuntojen sekä yleisötilaisuuden annilla täydennettynä valtuus-
toon hyväksyttäväksi.  Nyt on aika vaikuttaa ja kertoa arvokkaita 
mielipiteitä yhteisen keskusta-alueemme kehittämiseksi!  

Suunnitelmaraportti liitteineen on 

nähtävillä kunnantoimistolla ja 

kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla 

23.9.–14.10.2011 välisenä aikana – 

toivomme runsasta palautetta! 

 
 

Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelma 

Yleisötilaisuus 
 

kehittämissuunnitelma-

luonnoksesta järjestetään 

kunnantoimiston valtuusto-

salissa tiistaina 4.10.2011 

kello 18.30. 

 

Tervetuloa tutustumaan 

luonnoksiin ja kertomaan 

mielipiteitä! 

 

Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelma 
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Lisää suunnitelmaraporttiin sisältyvää ideointia…. 
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Saapumisilmoitukset ja karhut  

tekstiviestein! 
 

Uusi palvelu mahdollistaa saapumisilmoitusten ja 
ensimmäisen muistutuksen myöhässä olevasta 
aineistosta vastaanottamisen tekstiviestinä! Palve-

lu on asiakkaillemme maksuton. Palvelun tar-
koituksena on tarjota eri vaihtoehtomuotoja saa-
pumisilmoitusten vastaanottamiseksi sekä nopeut-
taa aineiston kiertoa. Voit ottaa tämän ominaisuu-
den käyttöön joko itse Porsse-tietokannan omien 
sivujesi kautta tai pyytämällä palvelun käyttöösi 
kirjaston palvelutiskiltä. 

 

Medialuokka käyttöön 
 

Medialuokan vihkiäisiä juhlitaan työn merkeissä. 
Osa-aikaisena pedagogisena informaatikkona on 
syyskuun alusta aloittanut tradenomi (AMK)  
Riitta Peltonen Kuopiosta. Hänen ”valtakuntaan-
sa” on alakerran medialuokka, hän opettaa siellä 
eri tietokantojen käyttöä, medialukutaitoa sekä 
tietysti kirjastonkäytön opetusta. Koululaisten 
lisäksi opetusta on tarjolla myös aikuisasiakkail-
lemme. Jos haluat esim. oppia tehokkaasti käyt-
tämään Porsse-tietokantaa tai vaikkapa Factaa, 
niin ota yhteyttää Riittaan joko sähköpostitse  
riitta.peltonen@pornainen.fi tai puhelimitse 
040 174 5060. 
 

Lehtikysely 2011 
 

Lehtikyselyyn kevään ja kesän aikana vastasi 
yhteensä 57 henkilöä, kiitos kaikille mielipiteistä, 
vinkeistä ja kommenteista. Kyselyn perusteella 
kirjaston lehtivalikoima uudistuu vuoden 2012 
alusta seuraavasti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olethan huomannut myös kulttuuri- ja 

mielipidelehden hyllykön? 
 

Tuossa hyllyssä ovat muun muassa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ostotuella hankitut lehdet, 
ammattiliittojen lehdet ja Uudenmaan liiton tie-
dotteita. 
 
 
 

Pornaisten kunnankirjasto 

Valikoista poistuvat 

lehdet: 
 
Askartelulehti 
Mennään naimisiin 
Sinä osaat magnum 
Seura 
Soundi 

 

Valikoimaan tilattavat 

uudet lehdet: 
 
Essentials (englantil.) 
Ihana 
Novita 
Tex Willer 
TM rakennusmaailma 

 

Pornaisten kunnankirjasto 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen 
Sähköposti:  porkir@pornainen.fi 
Puhelin:  040 174 5060 kirjaston palvelutiski 
 040 356 8573 kirjastotoimenjohtaja 

 

Aukioloajat: 
Kirjasto on siirtynyt talviaukioloaikoihin ja on 
avoinna: 
ma, ti ja to  12.00 – 20.00 
ke, pe ja arkipyhien aattoina   9.00 – 15.00 

 

Kirjasto Pankin talon ikkunasta nähtynä 
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Kommentteja ja vastauksia lehtikyselyn 

kysymyksiin 
 

 Kirjastoon aikakauslehdet tilataan aina al-
kusyksystä. Lehdet tilataan vuosikerroittain. 
  

 Näytelehtiä voi pyytää vkl-lainaan 
 

 Näytelehtiä emme vie kirjaston rekisteriin, 
koska emme voi tietää, montako numeroa 
kustantaja haluaa ko. lehteä meille mainos-
mielessä lähettää. 
 

 Emme tilaa lehtiä kokeilumielessä muutaman 
kuukauden tilauksena, koska olisi ikävää leh-
den X lukijan kannalta, jos muut asiakkaat ei-
vät lehdestä pitäisi ja lehden tilaus loppusi 
vain muutaman kuukauden jälkeen. Haluam-
me taata asiakkaillemme, että tilattu lehti tulee 
vähintään yhden vuoden ajan. 
 

 Myös lehtiä voi seutulainata. Mikäli et löydä 
meidän kirjastomme valikoimasta juuri sinulle 
tärkeää aikakauslehteä, pyydä meitä tarkista-
maan Porsse-tietokannasta, jos se tulisi jo-
honkin lähialueen kirjastoon. 
 

Ostotukikirjat 2011 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Por-
naisten kunnankirjastolle 2735 € määrärahan vä-
hälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukeen. Ra-
halla on pääasiallisesti ostettu lastenkirjallisuutta. 
Osa kirjoista tullaan sijoittamaan koulujen yhte-
yksissä sijaitseviin koulukirjastoihin. 

 

Omistajia kaivataan 
 

 Upea Hello Kitty –käsilaukku  
Kirjastoon on kesällä unohtunut ”timanttikah-
voin” koristeltu Hello Kitty – käsilaukku. Sinä 
laukun unohtanut pellavapäinen nuori neiti 
saat laukkusi kirjaston palvelutiskiltä tunto-
merkkejä vastaan (kerrot meille, mitä laukun 
sisällä on). 
 

 Rannekoru 
Kirjaston edustalla viikonloppua viettäneet 
neidit: teiltä jäi kirjaston penkille rannekoru. 
Voi noutaa tuntomerkkejä vastaan kirjaston 
palvelupisteestä.  
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Porneesin lainakirjastoPorneesin lainakirjastoPorneesin lainakirjastoPorneesin lainakirjasto 
 
Pornaisten kunnankirjaston hallussa on vanha Pornee-
sin lainakirjaston kokoelma, jonka aineistoa parhaillaan 
luetteloidaan Porsse-tietokantaan. Kokoelma käsittää 
pääosin 1800-luvulla painettua kirjallisuutta. 
 
Porneesin lainakirjasto perustettiin pitäjän talollisten 
toimesta 1871 ja se palveli kuntalaisia Kirveskosken 
koululla, jossa kirjastoa hoitivat kansakoulun opettajat. 
Tarkkaa tietoa lainakirjaston toimintakaudesta ei ole, 
mutta säilyneiden lainauskirjojen perusteella kirjasto on 
ollut toiminnassa ainakin vielä vuonna 1926.  
 
Porneesin lainakirjasto oli kansankirjasto, joita Suo-
messa 1800-luvulla perustettiin laajalti kansalaisten 
lukutaidon käytön ylläpitämiseksi. Kunnankirjasto Por-
naisiin perustettiin vuonna 1944 ja sen toiminta käyn-
nistyi seuraavana vuonna.  
 
Porneesin lainakirjastoa ylläpidettiin pääasiallisesti 
arpajaisvaroilla ja lainaaminen maksoi viisi penniä 
kuukaudessa. Suuren avun lainakirjaston alkutaipaleel-
le antoi pitäjästä lähtöisin ollut sepän poika, sittemmin 
kauppaneuvos Johannes Askolin (1843 -1912) lahjoit-
tamalla kirjastolle 113 ”pienempää kirjaa”. Kansanva-
listus-seuran julkaisemien tilastojen mukaan vuonna 
1901 lainakirjastossa oli niteitä 610 kpl ja lainoja vuo-
den aikana tehtiin 230.  
 
Monien mutkien kautta kirjastoon päätynyt kokoelma 
on vuosien saatossa saanut huonosta säilytyksestä joh-
tuvia vaurioita ja osa kirjoista oli vesivahingon vuoksi 
täysin käyttökelvottomassa kunnossa. Onnellisten yh-
teensattumien vuoksi lainakirjaston kokoelma on kui-
tenkin pysynyt koossa useita vuosikymmeniä kestäneen 
evakkotaipaleensa ajan. Porneesin lainakirjaston koko-
elma on paikallis- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
ja mielenkiintoinen. Mahdollisuuksia kokoelman saa-
misesta julkisesti nähtäville ja käytettäväksi tutkitaan 
parhaillaan.  
 
Porneesin lainakirjaston kokoelmaa säilytetään Pornais-
ten kunnankirjaston kirjastosalissa vanhassa opettaja-
kirjaston kaapissa. Kirjat eivät ole lainattavissa. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osa Porneesin lainakirjaston kokoelmasta 
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Yläkoulun opettajainhuone uudistui 
 
Pornaisten yläkoulun opettajanhuone 
sai upeat mustavalkoiset canvas –
taulut, jotka teetettiin Mustijoelta 
otetuista kuvista. Ja mikä hienointa 
kuvien ottaja on koulun oma oppilas, 
viime vuoden 9. luokkalainen Erika 
Laine. Toinen kuvista edustaa Musti-
joen herkkää, tunnelmallista ja rau-
hallista näkymää. Toinen kuvista tuo 
esille Mustijoen räiskyvän ja voi-
makkaasti virtaavan puolen.  
 
Kiitokset Erikalle kuvien ottamisesta 
ja toivottavasti meillä on mahdolli-
suus saada nauttia myös tulevaisuu-
dessa Erikan upeista töistä. 
 
Pornaisten yläkoulun  
liikunnanopettaja Ulla Sirviö-Hyttinen 

 
 

 

9. D -luokan leirikoulumatka Barcelonaan 26.5. - 1.6.2011 
 
Syksyllä 2009 Pornaisten yläkoulun silloinen 8D -
luokka aloitti yhteydenpidon katalonialaisen 
koululaisryhmän kanssa. Aloite kansainväliseen 
yhteistyöhön tuli luokalta itseltään. Saman koulun 
kanssa oli tehty projekteja jo aikaisemminkin, 
joten tuttujen ihmisten kanssa toiminta oli helppo 
käynnistää. 
 
Aluksi oppilaat alkoivat tutustua toisiinsa peda.net 
-kouluverkon välityksellä englannin tuntien 
puitteissa. Esiteltiin omat harrastukset, perhe ja 
elinympäristö, kerrottiin omasta koulusta kuvin ja 
sanoin, vertailtiin suomalaisia ja katalonialaisia 
tapoja ja esimerkiksi joulunviettoa. Ilahduttavan 
pian yhteydenpito siirtyi epämuodollisemmille 
kanaville sosiaaliseen mediaan. Monet pitivät 
yhteyttä tiiviistikin ja ystävyyssuhteita alkoi jo 
muodostua.  

Talven mittaan suunnittelimme 
ystävyysluokkamme vierailua Pornaisiin, ja 
vihdoin koitti vierailuviikko toukokuussa 2010. 
Vierailimme yhdessä esimerkiksi Helsingissä ja 
Hämeenlinnassa. Koulussa vieraat osallistuivat 
isäntiensä mukana oppitunneille ja muuhun 
koulupäivään. Nuoret majoittuivat perheisiin, 
joissa otettiin vieraat mukaan suomalaiseen 
elämänmenoon.  
 
9. luokan suuri tähtäin oli vastavierailumme 
Caldesiin Barcelonan lähelle toukokuussa 
2011. Matkaan lähti 12 leirikoululaista. Koko 
projekti oli hieno kokemus myös opettajalle. Siitä 
kiitos sekä nuorille että heidän vanhemmilleen! 
 
Luokanvalvoja Laura Isaksson 

 
 

Koulut 

Yläkoulun opettajanhuoneen uutta ilmettä 
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Leirikoululaiset pitivät matkastamme päiväkirjaa. Tässä matkan kokemuksia: 

 

Torstai 26.5.2011 
 

Olimme torstaipäivän koulussa kuten tavallisesti-
kin ja koulun loputtua lähdimme bussilla kohti 
lentokenttää. Lentokentällä oli paljon jonotetta-
vaa. Kävimme ostoksilla (pienillä) ja viimein pää-
simme lentokoneeseen kello 17.20. Lento kesti 
vähän alle 4 tuntia. Olimme perillä noin 20.00. 
Kentältä lähdiimme isäntäperheidemme mukaan. 
Perheessäni oli ruokailu klo 23.00. Ruokana oli 
mm. paljon lihavartaita. Ruokailun jälkeen kävin 
pesulla ja pääsin nukkumaan. 
 

Perjantai 27.5.2011 
 

Lyhyiden yöunien jälkeen matkasimme perjantai-
aamuna Barcelonaan. Barcelonassa vierailimme 
ensimmäiseksi Parc Güell - puistossa. Kiertelim-
me puistoa ensin pienissä ryhmissä, jonka jälkeen 
valokuvasimme puistosta näkyviä maisemia. Puis-
tosta suuntasimme paikallisbussilla kuuluisaan 

Sagrada Família - kirkkoon. Opastetun kierroksen 
jälkeen ihailimme mykistyneinä kirkon yksityis-
kohtia. Kirkkoa on rakennettu hieman lisää, mutta 
se on edelleen kesken. Pitkän päivän lopuksi kä-
vimme vielä suuressa L'aquarium - merimaail-
massa. Merimaailman vieressä sijaitsevan ostos-
keskuksen pakollisen vierailun jälkeen kävelimme 
vanhassa kaupungissa. Sitten matkasimme takai-
sin kohti Caldesia. 
 

Lauantai 28.5.2011 
 

Lauantai oli ainoa vapaapäivämme ja nukuimme 
pitkään ja hyvin. Aamulla suuntasimme rannalle 
joka oli n. 50 km kylästämme. Rannalla oli todella 
mukavaa ja osa meistä kävi uimassa. Aurinko ei 
harmiksemme rannalla paistanut. Sitten lähdimme 
takaisin kylään. Kokoonnuimme siellä illalla kat-
somaan screeniltä mestarien liigan finaaliottelun 
Manchester United - FC Barcelona. Ottelu päättyi 
3-1 ja Barcelona pelasi huippuottelun. Ottelun 

Leirikoululaisia Barcelonassa 
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jälkeen ilotulitteet räjähtelivät ja ihmiset hurrasi-
vat kaduilla. Tämän jälkeen menimme nukkumaan 
väsyneinä mutta iloisina. 
 

Sunnuntai 29.5.2011 
 

Sunnuntaiaamuna aloitimme hieman väsyneinä 
bussimatkan kohti Port Aventura -teemapuistoa. 
Matka kesti noin puolitoista tuntia ja suurin osa 
käytti ajan hyödykseen nukkumalla bussissa. Ilma 
oli lämmin, mutta pilvinen eli täydellinen huvi-
puistopäivälle. Kiertelimme huvipuistossa noin 9 
tuntia ja söimme siellä myös suuren lounaan. Jot-
kut tekivät myös ostoksia huvipuiston kaupoissa. 
Jalat rakkuloilla ja väsyneinä lähdimme illalla 
kohti Caldesia. Takaisin tulo matka oli odotettua 
pidempi, koska tiellä oli silloin paljon ruuhkaa. 
 

Maanantai 30.5.2011 
 

Vierailimme Barcelonassa Montjuic-kukkulalla. 
Montjuicilla on ulkoilmamuseon tapainen espan-
jalainen kylä, jossa voi nähdä erilaisia rakennus-
tyylejä eri puolilta Espanjaa. Meidän retkemme 
Montjuiciin alkoi aamu kahdeksalta. Kun olimme 
päässeet perille, jotkut paahtoivat suoraan vessaan 
ja toiset alkoivat syödä eväitä. Eväiden jälkeen 
oppaamme saapui ja pääsimme aloittamaan kier-
roksen. Opas kertoi melkein jokaisesta rakennuk-
sesta, että missä alkuperäinen sijaitsee ja mitä 
rakennustyyliä se edustaa. Kierroksen jälkeen 
meillä oli kaksi tuntia aikaa kierrellä omin päin. 
Museoalueella oli paljon pikku kauppoja eikä 
kukaan luultavasti kerennyt käymään kaikkia läpi. 
Kun lähdimme kävelemään kohti seuraavaa etap-
pia eli bussipysäkkiä, satoi vähän vettä. Matkalla 
kuljimme puiston poikki ja ihmettelimme puistos-
sa olevia liukuportaita. Eihän meillä Suomessa 
sellaisia ole! Ihmettelimme myös suihkulähteitä, 
sillä niissä ei virrannut vesi.  Ne ovat päällä vaan 
kesäaikaan ja iltaisin. Ihailimme myös maisemaa 
vuoren päältä alas. Bussilla lähdimme Camp Nou 
– stadionille. Vierailimme FC Barcelonan muse-
ossa ja pääsimme näkemään pukuhuoneet ja selos-

tamot. Toiset olivat todella innoissaan ja toiset 
eivät niinkään.  
 

Tiistai 31.5.2011 
 

Päivä alkoi lämpimästi, sillä aurinko paistoi. Heti 
aamusta menimme isäntiemme koululle, jossa 
kävimme yhdessä muutamilla oppitunneilla. Kes-
kellä heidän koulupäiväänsä lähdimme kaikki 
suomalaiset sekä espanjalainen opettaja kävellen 
ihailemaan Caldesin nähtävyyksiä. Oppaan kanssa 
kiersimme katsomassa roomalaista kylpylää, sekä 
lähteestä tulevaa vettä, joka on 74 asteista. Kylpy-
län altaissa oleva vesi on mineraalipitoista, joten 
se on hyväksi iholle. Altaissa pestään myös pyyk-
kiä, joten vesi on myös saippuaista. Tätä käyte-
tään edelleenkin. Iltaisin altaat tyhjennetään ja 
vesi hyödynnetään viljelyksille. Aamuun mennes-
sä allas on taas täyttynyt vedellä. Saimme sitten 
hieman vapaata aikaa, jonka jälkeen palasimme 
koululle ja opettelimme tekemään espanjalaista 
perunamunakasta. Näin ollen koulu loppui vasta 
17.30. Illalla menimme kaikki oppilaat yhdessä 
pizzeriaan. 
 

Keskiviikko 1.6.2011 
 

Aamulla kello 6.45 piti olla matkalaukut jo pakat-
tuna ja meidän oli mentävä isäntiemme kanssa 
heidän koulunsa viereiselle bussipysäkille. Pysä-
killä odotimme kahta tilataksia ja samalla hyväste-
limme isäntämme ja kiitimme koko viikosta, joka 
oli ollut aivan mahtava! Lentokentälle päästyä 
meillä oli vielä vähän aikaa syödä ja shoppailla. 
Lentomme Helsinkiin lähti klo. 10. Olimme todel-
la väsyneitä koneeseen päästyä, matka oli ollut 
rankka ja univelkoja oli paljon. Lentokoneessa osa 
porukasta nukkui. Jo alkumatkasta alkoi turbu-
lenssit ja Helsinkiin laskeutuminen kesti kauan ja 
kone heilui hirveästi. Saavuimme lentokentälle 
klo 14.55 ja noudimme laukut ja matka jatkui 
bussilla kohti Pornaisten yläkoulua. Mutta oli se 
sentään hieno viikko Espanjassa ja tulee ikävä 
kaikkea mitä siellä on! 

 
Leirikoululaiset Riia Felt, Jami Hietapakka, Kia-Linda Hirvonen, Joonas Honkavaara, Aino Jokivuori, Atte 
Jortikka, Tuuli Kanervo, Jenna Korhonen, Rosa Kuitunen, Fanny Norres, Henri Rainio ja Janina Savolainen. 
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Muistatko vielä ”Tunnethan jou-jou-joulun”? 
 
Viime maaliskuun ”Luonnollisesti Pornainen” 
-lehdessä kerrottiin Pornaisten koulujen musiikil-
lisesta lukuvuodesta 2010–2011.  Kuntamme kou-
lujen yhteinen musiikkiprojekti huipentui tammi-
kuussa tehtyihin äänityksiin Pornaisten kirkossa ja 
seurakuntasalissa. Lisäksi kevään aikana työstet-
tiin CD-levy ”Tunnethan jou-jou-joulun” ulko-
asuun liittyviä yksityiskohtia. 
 
Levyprojekti nivoutui luontevasti Pornaisten kou-
lujen kuluneen lukuvuoden yhteiseen teemaan 
”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys”, joka oli 
yksi opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista. 
Joululevyprojekti eteni sujuvasti ja innostuneesti. 
Oppilaat ja opettajat tekivät sitoutuneesti työtä 
yhteisen päämäärän toteutumiseksi. Yhteistyössä 
oli mukana tiiviisti myös Porvoonseudun musiik-
kiopisto.  Levyn myynnistä aikanaan kertyvä tuot-
to ohjataan Pornaisten koulujen kulttuuritoimin-
nan tukemiseen. 
 

Uusi lukuvuosi on vasta alkanut, mutta ajatuk-
semme suuntautuvat jo tulevaan - odotettuun jou-
lulevyn julkistamistilaisuuteen. Tapahtuma järjes-
tetään yhteistyössä Pornaisten Yrittäjät ry:n kans-
sa. Tilaisuudessa saadaan kuulla pieniä maistiaisia 
uudelta levyltä sekä projektin koordinaattori Mar-
jo Rissasen puheenvuoro. Upouusia levyjä on 
tuolloin saatavana. Joulun riemukkaita ja herkkiä 
tunnelmia on levyllä tulkitsemassa yli 200 kun-
tamme lasta ja nuorta. 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan Pornaisten koulu-
jen ensimmäisen yhteisen joululevyn julkistamis-
tilaisuuteen, joka pidetään Pornaisten koulukes-
kuksessa la 26.11.2011 klo 12.00! 
 
Joululevytoimikunnan puolesta 22.8.2011 
 
Eija Fält ja Tuula Olkanen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pornaisten yläkoulun kuorolaisia äänenavauksessa 
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Päivi Laitinen  
 

Olen Päivi Laiti-
nen Pornaisissa 
asuva luokan-
opettaja. Ihan 
”oikea” virkani 
on Kirveskosken 
koulussa, jossa 
olen työskennel-
lyt opettajana nyt 
kahdeksan vuotta. 
Ennen Pornaisiin 
muuttoa, per-
heemme asui 
Pohjois-
Karjalassa, jossa 
olin toiminut 
opettajana vuo-

desta 1984 saakka. Nyt alkanut lukuvuosi toi 
työnkuvaani muutoksen, kun sain hoitaakseni sekä 
koulumme rehtorin että sivistystoimenjohtajan 
tehtävät.  Näillä näkymin tämä työrupeama kestää 
vuodenvaihteeseen asti. 
 
Työurani aikana olen nähnyt koululaitoksessa 
monenlaisia muutoksia. Opetussuunnitelmat ovat 
uudistuneet säännöllisin väliajoin. Opetusmene-
telmät ovat muuttuneet ja teknistyneet.  Myös 
oppilashuoltoa, sekä yhteistyötä kotien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa on kehitetty.  Jat-
kuvasti kiristynyt kuntatalous on tuonut uusia 
haasteita ja koulussa on sen myötä aina vain 
enemmän ja enemmän jouduttu säästämään oppi-
kirjahankinnoissa, opetusmateriaaleissa ja –
tarvikkeissa. Myös opetustuntien määrä, tuntike-
hys, on asia, johon päättäjien on ollut helppo tart-
tua, kun säästöjä on haluttu saada aikaiseksi. Nä-
mä kaikki ovat asioita, jotka suoraan vaikuttavat 
oppilaiden saaman opetuksen laatuun.  Myös op-
pilasaines on käynyt vuosi vuodelta haastavam-
maksi ja opettajien työuupumus on nykyisin entis-
tä yleisempää. Koulu elää jatkuvan muutoksen 
keskellä. 
 
Kolme vuotta sitten pääsin JUKO:n pääluotta-
musmieheksi ja sain näin uuden näkökulman, kun 

neuvottelutilanteissa jouduin kuulemaan ja katso-
maan asioita sekä työntekijän että myös työnanta-
jan kannalta. Tämä aika on ollut mielestäni hyvin 
opettavaista ja haluankin kiittää työnantajaani, 
Pornaisten kuntaa, hyvästä neuvottelukulttuurista. 
Kuluvan syksyn olen poissa luottamusmieskuvios-
ta. 
 
Nykyisessä työssäni joudun pohtimaan asioita 
esimiehen ja työnantajan näkökulmasta siten, että 
tehdyt päätökset palvelisivat mahdollisimman 
hyvin koulumaailmaa. Uskon, että tässä työssä 
kokemukseni opetusalalta sekä toimiminen luot-
tamusmiehenä antaa laajakatseisuutta asioihin.  
Ajattelen, että talous on pidettävä kurissa, mutta 
säästäminen ei saisi olla itsetarkoitus. Kuntamme 
lähes kaikki opettajanvirat on täytetty kelpoisilla 
opettajilla ja tämä on hienoa. Kuitenkaan pätevin-
kään opettaja ei voi opettaa täysitehoisesti, jos 
hänelle ei anneta siihen oikeita ”työkaluja”, re-
sursseja. Koska säästötoimenpiteet loppupelissä 
kohdistuivat aina oppilaisiin ja heidän oikeuksiin-
sa saada laadukasta opetusta, täytyy suunniteltuja 
säästöjä ja leikkauksia katsoa aina myös tässä 
valossa. 
 
Minulle aiheuttaa suurta huolta Jokimäki-
Laukkosken koulun tilanne. Aloitin opettajantyöni 
Pornaisissa juuri Laukkosken koulussa v. 2002. Jo 
silloin ajattelin, että oppilaat ja opettajat olivat 
todella eriarvoisessa asemassa opetustilojen suh-
teen verrattuna kunnan muihin kouluihin. Viime 
keväänä koulun ilmanlaadussa olleet ongelmat 
paljastuivat koko laajuudessaan ja koulu joutui 
käyttökieltoon. Tänä syksynä koulu aloitti työnsä 
ns. moduulirakennuksissa. Nyt oppilaat ja opetta-
jat voivat työskennellä terveellisessä, mutta edel-
leen aivan liian ahtaissa tiloissa. Siksi tämä ny-
kyinen kouluratkaisu on vain väliaikainen. Uuden 
koulun rakentamien tai vanhan Jokimäen koulun 
saneeraaminen ja laajentaminen olisi saatava pi-
kaisesti käyntiin. 
 
Koulua ja sivistystointa pitäisi pystyä koko ajan 
kehittämään seuraamalla muutosta, osallistumalla 

Esittäytyminen 
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hankkeisiin, hakemalla avustuksia ja rahoitusta 
ajallaan, varmistamalla että kaikki oppilaat, myös 
erityistä tukea tarvitsevat, saavat heille tarkoituk-
senmukaista opetusta, paneutumalla henkilökun-
nan tarpeisiin, huolehtimalla siitä, että kaikki pyö-
rät pyörivät oikeaan suuntaan.  
 
Mielestäni se, että Pornaisissa päätettiin jättää 
sivistystoimenjohtajan virka toistaiseksi täyttä-
mättä, ei ole kehittämisen ja kehittymisen kannal-
ta hyvä ratkaisu. On vaikea ajatella yhtälöä, jossa 
aiemmin samojen asioiden hoitamiseen tarvittiin 
kaksi työntekijää, mutta nyt sama työmäärä pitäisi 

hoitaa yhden työntekijän voimin.  Rutiinit tulevat 
varmasti tehtyä, mutta tulevaisuuden visiointi ja 
uuden ideointi, Pornaisten sivistystoimen kehittä-
minen jää varmasti taka-alalle.  Koulu tarvitsee 
toimiakseen rehtorinsa ja sivistystoimi suurimpa-
na hallinnonalana tarvitsee oman kokopäiväisen 
johtajan.  Jää nähtäväksi miten päättäjät edellä 
mainitut asiat arvottavat, kun tulee jälleen uusien 
päätösten aika. 
 
Hyvää ja edelleen aurinkoista syksyä kaikille! 
 

 
 

Etelän kouluista 
 
Valtuusto hyväksyi elokuun kokouksessaan kou-
lutilatyöryhmän työstämän ja kunnanhallituksen 
esittämän määrärahan, jolla laaditaan kustannus-
arvio ja suunnitelma Jokimäen nykyisen koulun 
tontille sijoittuvalle laajennus-saneeraus-
vaihtoehdolle. Syntyvää suunnitelmaa ja kustan-
nusarviota käytetään taustamateriaalina, kun teh-
dään lopullista koulurakentamisen päätöstä. To-
dennäköisesti vaihtoehdot ovat tällöin uusi koulu 
uudelle tontille tai laajennettu ja saneerattu koulu 
nykyiselle Jokimäen koulun tontille. 
 
Koulurakentamiseen liittyen on nyt käynnistyneen 
lukuvuoden alusta alkaen Laukkosken koulun 
pihalla uudet väliaikaistilat – Paviljongit. Niissä 
on 1-3-luokkalaisten oppi-
laiden opetustilat. Esiluok-
ka jatkaa entisissä tiloissaan 
samoin kuin aamu- ja ilta-
päivähoito. Kyseisten entis-
ten tilojen osalta varmiste-
taan vielä niihin tehtyjen 
korjaustoimenpiteiden riit-
tävyys.  
 
Lisätietoja järjestelyistä 
antaa koulunjohtaja Anne 
Isohanni. 
 
 

 

 

Luokkahuone väliaikaistila Paviljongissa 

Uudet väliaikaistilat – Paviljongit - Laukkosken koulun pihalla 
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Pornaisten nuoret Turistit Italiassa 19. – 28.7.2011  
 
Aloitimme matkan suuntaamalla yöksi Isojärven 
leirintäkeskukseen viimeistelemään ohjelmamme 
yksityiskohtia. Valmistelimme muun muassa tie-
tovisakysymyksiä ja PowerPoint – esitelmää 
Suomesta Youth in Action - hankeen hengessä. 
Illalla teimme yhdessä ruokaa ja höpisimme tule-
vasta matkasta. Seuraavana aamuna söimme, sii-
voilimme leirintäkeskusta, pakkasimme ja iltapäi-
västä suuntasimme lentokentälle. 
 
Lentomme sujui mutkattomasti ja kolmen tunnin 
päästä olimmekin jo Rooman lämmössä. Lento-
kentällä meitä odotti yksi italialaisista ohjaajista, 
jonka isä toimi kuljettajanamme Sant’Angelo all’ 
Escaan. Neljän tunnin uuvuttavan automatkan 
jälkeen saavuimme pieneen vuoristokylään myö-
hään illalla, jossa meitä odotti upea vastaanotto. 
Päästyämme autosta ulos, olo oli kuin julkkiksel-
la. Salamavalot välkkyivät ja ihmiset hurrasivat. 
Hetken häkellyksen jälkeen aloimme tutustua 
italialaisnuorten kanssa. Lähdimme vielä pienelle 
kyläkierrokselle illan päätteeksi. Olimme kaikki 
väsyneitä matkustamisesta, ja muistettuamme 

seuraavan päivän aikaisen herätyksen menimme 
nukkumaan. Odotimme tulevaa viikkoa kovasti.  
 
Viikkomme sisälsi monenlaista toimintaa. Muu-
tamana päivänä keskustelimme ajankohtaisista 
aiheista, muun muassa nuorten työttömyydestä, 
sosiaalisesta mediasta sekä luonnosta. Pääsimme 
vierailemaan paikallisella viinitilalla sekä oliivi-
farmilla. Kävimme myös Casertan linnassa, joka 
oli valtava entinen kuninkaanlinna. Palatsi oli 
todella vaikuttava myös suuren puistonsa puoles-
ta. Matkan aikana opimme italialaisten ruokakult-
tuurista sen, että ruoka on hyvää ja sitä on paljon. 
Useimmiten vietimmekin iltamme syöden. Kylä-
läiset halusivat myös järjestää meille suuren kylä-
juhlan, johon koko kylä osallistui. Juhlassa tans-
sittiin, laulettiin, syötiin ja tutustuttiin ihmisiin. 
Viikon aikana kylän nuorista tuli meille todella 
läheisiä ja hyviä ystäviä. Olimme kaikki surullisia 
viimeisenä iltana, ja kotimatka menikin monella 
itkiessä. Pidämme italialaisiin yhteyttä ja toivom-
me näkevämme heidät vielä joskus Suomessakin!  

Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimi 

Vapaa-aikatoimen Turistit Italiassa 
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Askel itsenäisyyteen - Kun opo ei enää pelasta 

 
Tänä syksynä on 
kantautunut uutisia 
monen peruskoulusta 
lopettaneen jääneen 
ilman koulupaikkaa. 
Siihen kun lisätään 
vielä nuoret, jotka 
jäävät toista tai use-
ampaa kertaa ilman 
koulupaikkaa, on 
siinä suuri joukko 
nuoria, jotka jäävät 

tyhjän päällä. Ammattikoulun suosion kehitys on 
ollut nähtävissä jo pitkän aikaa, mutta valtio ja 
koulutusjärjestelmä tulevat aina askeleen jäljessä. 
Nyt ollaankin tilanteessa, ettei kaikille halukkaille 
löydy opiskelupaikkaa. Monet nuoret kyllä etsivät 
itselleen aktiivisesti vaihtoehtoja, mutta koska 
nuoria on paljon, osa jää auttamattomasti rannalle. 
Silti usein aktiivisuus kannattaa. Ahkera soittelu 
ja kysely suoraan kouluista voi tuottaa tulosta, 
mutta koska samassa tilanteessa olevia nuoria on 
nyt paljon, pitää koulujenkin toimia puolueetto-
masti ja noudattaa jonotusjärjestystä. 
 
Mahdollisuuksia löytää itselleen muuta tekemistä 
pakollisena välivuotena on monia. Voi yrittää 
löytää töitä, katsella sopivia lyhyitä kursseja, etsiä 
itselleen oppisopimuspaikkaa, kysellä opistoista 
maksullisia linjoja, tai sitten tulla työpajalle, jossa 
etsitään työharjoittelu tai -kokeilupaikkaa. Jos 
ikää on riittävästi niin voi hakeutua työvoimakou-
lutukseen ja sitä kautta työura voi aueta.  Toki voi 
myös lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille tai 
vaikka au pairiksi. Mahdollisuuksia on monia, 
kotiin ei siis kannata jäädä. Kynnys kouluun ja 
töihin lähtemiseen kotona vietetyn vuoden jälkeen 
voi olla suurempi. 
 
Liikkeellelähtö eri vaihtoehtojen kartoittamisessa 
voi alussa tuntua hankalalta. Netissä aukeavan 
tiedon määrä voi olla hurja ja sieltä itselle oikean 
vaihtoehdon löytäminen voi kestää.  Sitten vielä 
jos ei oikein tiedä, mitä etsii, niin oikean hakusa-
nan kirjoittaminen googleen voi viedä aikaa. Eri 
virastojen sivut tai työkkärissä käyminen voi ensi-
kertalaiselle olla jännittäväkin kokemus, kun tun-
tuu, ettei tiedä miten kuuluu toimia, kenelle pitää 

puhua, mille luukulle pitää mennä ja mitä pitää 
sanoa. Työkkärissä on myös eri vaihtoehtoja, jois-
ta ei oikein meinaa ottaa selvää ja niistä ei aina 
niin selkeästi kerrotakaan. Silloin voi tulla mie-
leen, että olisipa kiva, jos joku olisi tässä vieressä 
tai olisi edes kertonut eri vaihtoehdoista etukä-
teen. Nyt siihen on mahdollisuus! Pornaisissa on 
aloittanut viime vuonna seinätön työpaja ja tämän 
vuoden alusta vielä lisäksi etsivä nuorisotyönteki-
jä. Etsivän nuorisotyöntekijän on tarkoitus auttaa 
nuorta kartoittamaan omat haaveensa ja toiveensa 
ja kertoa eri vaihtoehdoista sekä auttaa käymään 
virastoissa, jos on tarvetta ja kertoa mitä tukia 
nuoren on mahdollisuus saada.  
 
Työpajasta puhuttaessa puhutaan työharjoittelu-
paikkojen löytymisestä nuorelle. Pornaisten työ-
paja on ns. seinätön työpaja. Eli meillä ei ole 
omaa pajaa, jossa töitä voisi tehdä. Toki otamme 
nuoria harjoitteluun vapaa-aikatoimiston puolelle 
muihin tehtäviin. Muita paikkoja, joista etsimme 
nuorille töitä, ovat paikkakunnan yritykset sekä 
kunnan muut yksiköt. Onneksi kunnassamme on 
ollut ennakkoluulottomia yrittäjiä, jotka ovat otta-
neet nuoriamme harjoitteluun. Siinä molemmat, 
sekä nuori että yrittäjä, ovat saaneet hyötyä itsel-
leen. Nuori on saanut kokemusta alasta, joka hän-
tä kiinnostaa ja työnantaja yhden apukäden lisää. 
Nuori voi olla yhdellä työpaikalla puoli vuotta 
harjoittelussa, harjoittelusta ei tule kustannuksia 
työnantajalle. Harjoittelun tarkoitus on antaa nuo-
relle mahdollisuus saada kokemusta haaveilemas-
taan työstä ja antaa päiville tekemistä. Joskus 
harjoittelu voi poikia oppisopimuspaikan tai ihan 
oikean työpaikan. 
 
Te vanhemmat, naapurit, sukulaiset ja kaikki muut 
ystävät ja nuoren tutut voitte ottaa myös yhteyttä 
etsivään ja kertoa nuoresta, joka mahdollisesti 
tarvitsisi apua uuden suunnan löytymisessä. Etsi-
vän avun piiriin kuuluvat kaikki alle 29-vuotiaat 
kuntalaiset. Apu, jota etsivä antaa, lähtee nuoresta 
itsestään ja hänen omasta halusta ja tarpeesta. 
Aina avun tarpeen tai asian ei tarvitse olla suuri, 
apua voi tarvita CV:n tekemisessä tai työhake-
muksen muotoilussa. Tai jos jostain syystä ei pää-
se käymään työkkärissä, esim. huonojen kulkuyh-
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teyksien takia sovittuna aikana, niin voi kysäistä, 
voisiko tässä saada apua.  
 
Etsivä työntekijä ei ole mikään byrokraattinen 
virkahenkilö, joka tekee lausuntoja ja sen jälkeen 
ohjaa seuraavalle luukulle, vaan hän on nuoren 
vierellä kulkija, joka auttaa nuorta selviämään 

byrokratian pyörityksessä ja pääsemään eteenpäin, 
löytämään itselleen vaihtoehtoja elämässä. 
 
Syysterveisin 
Tea Nieminen, Pornaisten etsivä työntekijä 
p. 040 174 5069, tea.nieminen@pornainen.fi 
 

 

 

 

Frisbeegolfrata onnistuu yhteistyöllä 
 
Isoja ja iloisia uutisia Pornaisiin. Kirkonkylän 
läheisyyteen pystytetään frisbeegolfrata, joka on 
paikallisten yrittäjien yhteistyön ansiota. Projektin 
suunnittelu käynnistyi jo keväällä pornaislaisen 
firman SiltaExperT Oy:n aloitteesta. Sijoituspai-
kan ja ideoinnin jälkeen pornaislaisista yrittäjistä 
löytyi mahtavaa yhteishenkeä ja tällä hetkellä 
mukana on iso joukko väkeä; Aktia, Osuuspankki, 
Reimar Oy, Glan Oy, JokiPekka Oy, SiltaExperT 
oy ja Pornaisten yrittäjät.  
 
Itse rataa raivataan tällä hetkellä vanhan purura-
dan maastoihin. Frisbeegolf on vankkaa suosiota 
saanut harrastus joka sopii kaiken ikäisille, eikä 
aloittaminen ole hankalaa. Vanhan pururadan alue 
Mustijoen mutkittelevan jokilaakson kyljessä 

tarjoaa herkulliset ja vaihtelevat olosuhteet yhdek-
sän reikäiselle frisbeegolfradalle. Työt edistyvät 
syksyn myötä, - tietenkin yhteistyöllä, ja radan 
valmistuttua se kutsuu kaikkia mukaan uuden lajin 
pariin ja viettämään mukavia päiviä joenrannan 
kauniissa maastossa.  
 
Suuret kiitokset kuuluvat kaikille pornaislaisille 
yrittäjille osallistumisesta projektiin, jonka ansios-
ta harrastusmahdollisuudet ja viihtyvyys Pornai-
sissa paranevat. Radan valmistuttua tietoa ja lai-
navälineitä saat Vapaa-aikatoimen toimistosta 
Pankista. 
 
Panu Oranne 
vt. vapaa-aikasihteeri    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva yllä: frisbeegolfia 

 
 
Kuva vasemmalla:  
Lauri Peltonen frisbeegolf-

harrastuksen parissa 

Kuva yllä: frisbeegolfia 
 
 
Kuva vasemmalla:  
Lauri Peltonen frisbeegolf-

harrastuksen parissa 
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Syksyn kurssit ovat suurimmaksi osaksi alkaneet. 
Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella opiston 
toimistosta. Syksyn aikana ovat alkamassa vielä 
seuraavat kurssit: 
 

Kuvanveiston peruskurssi  
(110366) 
Pornaisten yläkoulu, luokka Picasso, Koulutie 4 
Kuvataiteen maisteri Paula Salmela 
Kurssimaksu 42,00 e  
la-su 10.00–16.30 
19.11.2011–27.11.2011, 28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 
 
Toteutetaan kohokuva tai kolmiulotteinen veistos 
kipsistä. Tutustutaan materiaalin mahdollisuuksiin 
ja harjoitetaan kolmiulotteisen muodon näkemistä. 
Veistoksenaihe vapaa. Teokseen voi liittää omia 
kierrätysmateriaaleja. Sopii vasta-alkajille ja veis-
toa aikaisemmin harrastaneille. 
 
 

Sarjakuva  

(110367) 
Pornaisten yläkoulu, luokka Picasso, Koulutie 4 
Harri Vaalio 
Kurssimaksu 25,00 e 
la 10.00–14.30 
1.10.2011–15.10.2011, 15 t  
Enintään 12 opiskelijaa 
 
Kurssi on tarkoitettu yli 10-vuotiaille. Opit sarja-
kuvakerronnan perusteet. Aloitamme ideoinnista, 
taustoittamisesta ja käsikirjoittamisesta. Jatkamme 
hahmo- ja miljöösuunnittelulla sekä kuvilla ker-
tomisella. Luonnostelun ja puhtaaksi piirtämisen 
yhteydessä tutustumme erilaisiin tekotapoihin, 
aina sarjan mahdolliseen värittämiseen asti. To-
teutat oman sarjakuvasi, joka voi olla muodoltaan 
strippisarja sanomalehteen, sivun sarja aikakausi-
lehteen tai pitempi sarjakuvanovelli. Omat piirus-
tusvälineet mukaan, lyijykynät, kumit, viivoitti-
met, tussit, värikynät ja paperia. 
 

Kursseille ilmoittaudutaan etukäteen joko Interne-
tin kautta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi tai 
puhelimitse kansalaisopiston toimistoon 040 314 
5371. 
 
Mäntsälän kansalaisopiston liikunta- ja tanssikurs-
sien maksuvälineenä käyvät Smartumin Liikunta-
ja Kulttuurisetelit sekä Luottokunnan Virikeseteli. 
Muiden kurssien maksuvälineenä käyvät Smartu-
min Kulttuuriseteli ja Luottokunnan Virikeseteli. 
Setelit ovat henkilökohtaisia. Seteleitä vastaanote-
taan Pornaisten kirjastolla ti 20.9. ja ti 27.9. klo 

17.30–19.00. Seteleillä voi maksaa myös Mäntsä-
län kansalaisopiston toimistossa (Vanha Porvoon-
tie 19) kahden viikon kuluessa kurssin alkamises-
ta. 
 
Terveisin 
Eija-Sisko Jokinen 
Mäntsälän kansalaisopisto  
Pornaisten osastonjohtaja 
eija-sisko.jokinen@mantsala.fi 
 

Huom! Otan mielelläni vastaan uusia ideoita 

kursseista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mäntsälän kansalaisopisto Pornaisten osasto 



Luonnollisesti Pornainen 
 

 
 

 

 
18/32 

Pornaisten kunta tiedottaa, syyskuu 2011 
 

 
 
 

Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelma 
 
Keväällä 2011 käynnistyi liikenneturvallisuus-
suunnitelman laatiminen Pornaisiin. Toukokuussa 
toteutettiin asukaskysely, jolla kerättiin näkemyk-
siä ja kokemuksia Pornaisten liikenneturvallisuu-
desta suunnitelman taustaksi. Tutkimuksessa ky-
seltiin mielipiteitä Pornaisten liikenneturvallisuu-
den tilasta, asukkaiden liikkumistottumuksia ja 
samalla sai kertoa turvattomiksi koetuista paikois-
ta Pornaisissa. Asukas- ja koululaiskyselyyn vas-
tasi yhteensä lähes 600 kuntalaista. Vastausten 
runsas määrä kertoo liikenneturvallisuuden olevan 
tärkeä asia asukkaille.  
 
Työ jatkuu kyselyvastausten analyyseillä ja maas-
tokäynneillä, joilla kartoitetaan liikenneympäris-
tön vaaranpaikkoja ja pohditaan parannustoimen-
piteitä. Liikenneturvallisuuden parantamisen ohel-
la tavoitteena on edistää kävelyä ja pyöräilyä. 
Syksyn aikana laaditaan myös runko kunnassa 
jatkuvalle liikenneturvallisuustyölle, jossa ovat 
mukana kunnan eri hallinnonalat. Kokonaisuudes-
saan suunnitelma valmistuu tammikuussa 2012. 
 

Asukaskyselyssä kuntalaiset mainitsivat pahim-
miksi liikenneturvallisuuspuutteiksi ylinopeudet ja 
mopojen kaahailun. Turvattomimpana liikkuja-
ryhmänä pidettiin alakoululaisia ja liikkumisra-
joitteisia ja turvattomimpana kulkutapana kävelyä 
ja pyöräilyä. Kyselyn mukaan kuntalaisten turva-
välineiden käyttö on tyydyttyvällä tasolla. Koko-
naisuudessa kuntalaiset arvioivat Pornaisten lii-
kenneturvallisuustilanteen tyydyttäväksi.  
 
Yksittäisistä ongelmakohteista eniten mainintoja 
kyselyssä saivat 
 

 Halkiantien kevyen liikenteen väylän puute 
välillä Halkia–Metsäkylä, 

 Pornaisten ja Järvenpään väliltä puuttuva ke-
vyen liikenteen väylä, 

 ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyt kauppo-
jen läheisyydessä (K-Kauppa, Sale, Siwa) se-
kä 

 koulukeskuksen kohdan tienylitys- ja joukko-
liikennejärjestelyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
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Keuken Yritystulkki - sähköinen työkalupakki yrittäjän apuna 
 
Mistä löytäisin työsopimuspohjan? Tarjouspyyntö 
pitäisi tehdä ja osakasluettelo saada ajan tasalle. 
Markkinointibudjettiakin olisi hyvä vähän mietis-
kellä, mutta työkalut puuttuvat. Löytyisikö jostain 
kootusti sähköistä apua yrityksen toiminnan suun-
nitteluun? Kaikkiin näihin kysymyksiin antaa 
vastauksen Yritystulkki, joka on nyt myös Pornai-
sissa toimivien yrittäjien vapaasti käytettävissä. 
 
Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja lasken-
taohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, 
perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin 
omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki 
sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen 
avuksi. 

 Sähköinen työkalupakki on hyvä lisä alu-
eemme yritysneuvontaan. ”Neuvot netistä” 
 –palvelu on tätä päivää, sillä se on käytettä-
vissä vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä 
riippumatta, juuri silloin kuin yrittäjän tarve 
vaatii, toteaa Keuken toimitusjohtaja Elina 
Pekkarinen. –Lomakkeet ja laskentapohjat 
aukeavat normaaleilla toimisto-ohjelmilla ja 
palvelussa on myös laatimisoppaat suunnitel-
miin sekä tietoa alueemme muista yritysneu-
vontapalveluista mm. valtionhallinnon osalta. 
Materiaalit saa myös tallennettua omalle tie-
tokoneelle, jolloin niihin voi helposti täyden-
tää omat tiedot seuraavia käyttökertoja varten. 

 
Yritystoiminnan perusasiat ovat samat yrityksen 
toimialasta riippumatta, joten yhteiselle palvelulle 
on kysyntää. Yritystulkki onkin käytössä jo yli 
60n kehittämisorganisaation alueella ympäri 
Suomen.  

 Laajan käyttäjäkunnan etu on myös se, että 
palvelu kehittyy koko ajan käyttäjien toivo-
musten ja kehittämisehdotusten pohjalta. 
Myös ajantasaiset päivitykset ovat tärkeitä sil-
loin, kun esimerkiksi arvonlisäverokanta tai 
lainsäädäntö muuttuu. Toivon, että keskiuus-
maalaisetkin yritykset ottavat sähköisen työ-
kalupakin nyt laajasti kokeiluun ja sitä mukaa 

käyttöön. Olen varma, että siitä on monelle 
yrittäjälle konkreettista apua arjen askareissa. 
Ei muuta kuin tutustumaan Yritystulkkiin jo-
ko Keuken tai Pornaisten kunnan verkkosivu-
jen kautta, kehottaa Pekkarinen. -Tätä voi to-

della suositella! 
 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus ja Keu-
ken toimialueen kunnat ovat yhdessä hankki-
neet alueemme yksityishenkilöiden, yritysten 
ja oppilaitosten käyttöön Yritystulkki-
internetpalvelun. 

 
 
Katso lisää: www.keuke.fi tai www.pornainen.fi 
 

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus 

Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen suositte-
lee yrityksille Yritystulkin käyttöä 
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Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy eli Keuke tarjoaa yritysneuvonta-

palvelut Pornaisissa toimiville yrityksille 
 

Yrityshautomosta virtaa toiminnan käynnis-

tämiseen 

 
Keuken yrityshautomo on tarkoitettu alle kolme 
vuotta toimineille yrityksille, joiden liikeidea täyt-
tää kannattavan toiminnan edellytykset, ja joilla 
on innovatiivinen tuote, palvelu tai toimintatapa 
sekä työllistävä vaikutus. Auktorisoidut yritys-
neuvojat avustavat uusia yrittäjiä liiketoiminnan 
käynnistämisessä ja opastavat niin markkinoinnis-
sa kuin rahoitukseen liittyvissä asioissa. Hauto-
moyrityksen toimitilat voivat sijaita missä vain 
Pornaisten alueella. 
 
 
 
 
 
 
 

Kehittämö 
 
Keuke neuvoo ja palvelee eri-ikäisiä yrityksiä 
mm. seuraavilla osa-alueilla: myynnin ja markki-
noinnin aktivointi, investointien suunnittelu, ra-
hoitusneuvonta ja omistajan vaihdos. Kehittä-
misapuna toimiminen lähtee aina yrityksen tar-
peista, joita voivat olla esim. toiminnan kasvatta-
miseen liittyvät asiat, yrittäjän vaihdokset, muut 
toiminnan merkittävät muutokset ja sijoittuminen 
talousalueelle. 
Keuken palvelut ovat yrittäjille pääosin maksut-

tomia! 

 
Ajanvaraus ma-to 9.00–15.00 
Puhelin: 050 341 3210 
Soitamme tarvittaessa takaisin. 
Tapaamisajan voi varata myös sähköpostitse  
keuke@keuke.fi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusia, hyödyllisiä linkkejä yritys- ja elinkeinotoimintaan 

 

  www.yritystulkki.fi   

 

  www.ekokompassi.fi  

 

 

Tutka-yrityslähtöistä  

koulutusta   www.yritysvoimala.fi  

Yritystulkista löytyy kaikki yrit-

tämiseen liittyvä perustieto. 

Räätälöityä tukea pk-yrityksen 
ympäristöasioiden hallintaan. 

Tutka-projekti tulee toimimaan 
Hyvinkään, Riihimäen, Hausjär-
ven, Lopen Nurmijärven, Tuusu-
lan, Järvenpään, Keravan, Mänt-

sälän ja Pornaisten alueilla. 
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Mitä on oppisopimuskoulutus?  
 
Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, 
oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen yhteis-
työssä järjestämää koulutusta. Koulutus johtaa 
samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilai-
toksissa järjestettävä koulutus. Tavoitteena voi 
olla myös muu lisäkoulutus. 
 
Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua kaikki 
yli 15-vuotiaat työssä olevat tai työpaikkaan tule-
vat uudet työntekijät sekä yrittäjät. Oppisopimuk-
sen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja opis-
kelijan aikaisemmasta osaamisesta. Jokaiselle 
opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi 
osaaminen, tausta ja elämäntilanne sekä työnanta-
jan tarpeet.  
 
Oppisopimustyösuhteen viikkotuntimäärän on 
oltava vähintään 25 h / viikko. Oppisopimustyö-
paikalla on oltava käytettävissä koulutuksen jär-
jestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelu-
toimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammat-
titaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemuksel-
taan pätevää henkilökuntaa.  
 
Pääosa oppimisesta (noin 80 %) tapahtuu työpai-
kalla työskennellen. Työssäoppimista täydenne-
tään tietopuolisella koulutuksella alan oppilaitok-
sessa.  
 
Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle 
työssäoppimisajalta työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Työnantaja puolestaan on oikeutettu 
koulutuskorvaukseen ja työttömän työnhakijan 
palkatessaan mahdollisesti myös palkkatukeen. 
Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantaja voi 
valita, maksaako se opiskelijalle palkkaa. Jos 
palkkaa ei makseta, opiskelija on näiltä päiviltä 
oikeutettu oppisopimuskeskuksen maksamiin 
opintososiaalisiin etuuksiin, joita ovat päiväraha 

sekä mahdolliset perhe-, matka- ja majoituskorva-
ukset. 
 

Yrittäjän oppisopimus  
 
Myös yrittäjänä voit hankkia tutkinnon työskente-
lemällä omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopi-
muskoulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita, 
sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muuhunkin op-
pisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta työsuh-
teeseen liittyvää lainsäädäntöä. Koulutuksen ra-
hoitus ja opintososiaaliset etuudet määräytyvät 
samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskou-
lutuksessa.  
 
Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutuksen jär-
jestäjän eli oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän 
väliseen sopimukseen. Oppisopimuksen solmimi-
nen edellyttää, että yrittäjä toimii kokopäiväisesti 
(vähintään 25 h / viikko) omassa yrityksessään.  
 
Yrittäjää ohjaa ja tukee koulutuksen aikana toinen 
yrittäjä tai toisen yrityksen palveluksessa oleva 
alan osaaja. Yrittäjä hakee tukihenkilön eli mento-
rin itse tai oppilaitoksen avustuksella.  
Yrittäjä voi suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon ja 
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon lisäksi 
muitakin ammatillisia tutkintoja.  

 

Apua sukupolvenvaihdokseen 
 
Uudistetut yrittäjätutkinnot voivat helpottaa suku-
polvenvaihdostilannetta. Esimerkiksi perheenjä-
sen tai yrityksesi työntekijä voi kouluttautua juuri 
sinun yrityksesi vastaanottamiseen. Etuna on, että 
koulutus tapahtuu siinä yrityksessä, jota koulutet-
tava tulee aikanaan luotsaamaan. 
 
Koulutus on erittäin joustavaa. Se suunnitellaan 
niin, että se liittyy kiinteästi yrityksen kehittämi-
seen.  

Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskus 
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Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle  

 yrittäjä on ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloit-
tamisesta verottajalle 

 yrityksellä on Y-tunnus 
 yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusta 
 yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin 

ja/ tai arvonlisäperintärekisteriin 

 

Miten liikkeelle? 

 Selvitä koulutustavoitteesi ja tarpeesi 
 Hanki itsellesi mentor-yritys 
 Ole yhteydessä oppisopimuskeskukseen kou-

lutuksen aloittamiseksi 

 

 

 

Oppisopimuskoulutus vei unelmien työpaikkaan 
 
Keravalainen Janne Ehrukainen koki armeija-

aikana ammatillisen heräämisen ja päätti ryh-

tyä kultasepäksi. Alalle kouluttauduttuaan ja 

kymmenisen vuotta työskenneltyään hän täy-

densi osaamistaan oppisopimuskoulutuksena 

suorittamalla kultaseppämestarin erikoisam-

mattitutkinnon. 

 
Hakiessaan mestarikurssille Janne toimi itsenäise-
nä yrittäjänä ja sai oppisopimusmentorikseen toi-
sen yrittäjän. Janne pitää oppisopimusta yrittäjälle 
hyvin sopivana opiskelumuotona. 
 

 
 
– Keskustelin mentorin kanssa koulutuksen aikana 
aina, kun kysyttävää tuli. Meillä oli lähiopetusta 
yhteensä noin 20 kertaa ja niiden tärkeä anti tie-
don saannin lisäksi oli verkostoituminen ja ajatus-

ten vaihto muiden kultaseppien kanssa, Janne 
kertoo. 
 
Lähiopetus järjestettiin koulutuskeskus Salpauk-
sessa Lahdessa. Suurimman osan työstä mestari-
kokelaat tekivät kuitenkin itsenäisesti. Janne päätti 
satsata erityisen paljon työtunteja mestarityöhön, 
joka on upea munanmuotoinen, moottorimeka-
nismilla varustettu sormusrasia. Jannen mukaan se 
on kunnianosoitus Fabergén munille. 
 
– Tykkään kokeilla uudenlaisia asioita ja yhdistän 
usein erilaisia mekanismeja tekemiini esineisiin. 
Olen luonteeltani tarkka ja pitkäjänteinen ja nämä 
ominaisuudet ovatkin tärkeitä kultasepän työssä. 

 

Yrittäjästä työntekijäksi 

 
Näyttävän mestarityön ansiosta Jannea pyydettiin 
töihin nimekkääseen, yksilöllisiä koruja valmista-
vaan ja myyvään Atelier Torbjörn Tillanderiin. 
Työskenteleminen toisen leivissä tuntuu tällä het-
kellä tosi hyvältä. 
 
– Saan keskittyä täysin omaan työhöni ja huoleh-
tia vain niiden aikatauluista, Janne iloitsee. 
 
Tulevaisuuden suunnitelmissa siintävät jossain 
vaiheessa gemmologian eli jalokiviopin opinnot, 
mutta tällä hetkellä kultaseppämestari nauttii 
osaamisensa kehittämisestä luovan työn parissa. 
 

Keski-Uudenmaan Oppisopimuskeskus 
Kultasepänkatu 5, 04250 Kerava, p. 09 273 81, 
oppisopimus@keuda.fi, www.keuda.fi/oppi 
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Sekajäteastioiden tyhjennyspäiviin tuli muutoksia  
 

Pornaisten ja Askolan tyhjennysurakoitsijan 

vaihtuminen toi muutoksia sekajäteastioiden 

tyhjennyspäiviin.  

 
Kunnan järjestämässä jätehuollossa tyhjennysura-
koitsija kilpailutetaan säännöllisin väliajoin kus-
tannustehokkuuden lisäämiseksi. Pornaisten ja 
Askolan tyhjennysurakoitsijaksi valittiin kilpailu-
tuksen perusteella TSE-Tienvieri Oy. Kilpailutuk-
seen osallistui 5 jätehuoltoyritystä. TSE-Tienvieri 
on pohjanmaalainen perheyritys, joka hoitaa myös 
yleisten teiden kunnossapitoa mm. Askolassa, 
Mäntsälässä ja Myrskylässä.  Jätekuljetuksia TSE-
Tienvieri hoitaa mm. Nivalassa ja Sievissä. 
 
Uuden urakoitsijan myötä jäteautojen tyhjennys-
reitit uudistettiin. Uudistettu aikataulu otettiin 
käyttöön 5.9.2011. Osalla asiakkaista tyhjennys-
päivä muuttui ja osalla se pysyi ennallaan. Kaikil-
le asiakkaille lähetettiin kirjeet muutoksesta. 
 
― Uuden ja vanhan tyhjennysaikataulun yhteen-
sovittaminen aiheuttaa väliaikaista tyhjennysvälin 
pidentymistä tai lyhentymistä. Jos tyhjennysviik-
ko muuttuu kokonaan, niin teemme veloitukset-
toman paikkaustyhjennyksen, kertoo Itä-
Uudenmaan Jätehuollon palvelupäällikkö Tuija 
Klaus. 
 
― Muutosvaiheen jälkeen tyhjennysväli palautuu 
sovitun mukaiseksi.  
 
Jätekuljetuksen kilpailutuksessa kiinnitetään kus-
tannusten lisäksi huomiota myös urakoitsijoiden 
ympäristöystävällisyyteen. Keskitetty jäteastioi-
den tyhjennys mahdollistaa tehokkaat ajoreitit ja 
vähemmän pakokaasupäästöjä. Kuljetuskalustolta 
vaaditaan vähäpäästöistä tekniikkaa ja kuljettajilta 
taloudellisen ajotavan koulutusta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto (IUJ) 
 

 IUJ on Askolan, Loviisan, Pornais-
ten, Porvoon ja Sipoon omistama 
kuntayhtiö, joka hoitaa asukkaiden 
jäte- ja kierrätyspalvelut. Palvelut 
hoidetaan omakustannus-periaatteella 
eikä omistajille jaeta osinkoja.  

 IUJ:lla ei ole omaa kuljetuskalustoa. 
Jäteastioiden tyhjentäminen kilpailu-
tetaan asukkaiden puolesta noin vii-
den vuoden välein. Kilpailuttamalla 
saadaan hinnat pidettyä kurissa polt-
toaineen hinnan kovasta noususta 
huolimatta. 

 IUJ toimittaa roskapussit polttoai-
neeksi energiantuotantoon. Vain 25 
% sekajätteestä päätyy kaatopaikalle.  
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Pornaisiin uusi pienjäteasema 
 

Pornaisten pienjäteasema avaa ovensa marras-

kuussa Pornaisten Portin teollisuusalueella 

(Läpimurrontie 4). Pornaisten pienjäteasema 

on Itä-Uudenmaan Jätehuollon kuudes pienjä-

teasema ja se on avoinna keskiviikkoisin  

klo 10 – 18. 

  

Uusi pienjäteasema helpottaa jätteiden kierrätystä 
ja jätehuoltoa.  
 
Sinne voi tuoda sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa 
kodin omaan jäteastiaan. Lajitellut hyötyjätteet ja 
vaaralliset jätteet vastaanotetaan kotitalouksilta ja 
kesäasunnoilta maksutta. Sekajätteestä ja raken-
nusjätteestä peritään maksu. Asumisjätteiden li-
säksi pienjäteasemalle voi tuoda myös yritysten 
pienkuormia (max 2 m3).  
 
Jätteitä ei varastoida alueella pitkiä aikoja, vaan 
ne viedään säännöllisin väliajoin muualle jatkokä-
sittelyyn. Kierrätysjätteet päätyvät uudeksi mate-
riaaliksi ja vaaralliset jätteet toimitetaan turvalli-
seen käsittelyyn.  
 
Pienjäteaseman yhteyteen sijoitetaan ekopiste 

 
Pienjäteasemalla vastaanotetaan kierrätysmateri-
aalia ja jätettä vain aukioloaikana. Sen sijaan pien-
jäteaseman portin ulkopuolelle asennettava eko-
piste palvelee asukkaita vuorokauden 
ympäri. Sinne voi tuoda paperit, 
kartongit, lasipurkit ja pienmetallit. 
Ekopisteen yhteyteen sijoitetaan 
myös talousjätteiden sekajätepiste, 
jonka käyttöoikeuden saa erillistä 
vuosimaksua vastaan.   
 
― Jos pihatie ei kestä jäteautoa tai 
oman jäteastian sijoittaminen on 
muuten hankalaa, voi talousjätteet 
tuoda IUJ:n ylläpitämiin sekajätepis-
teisiin, neuvoo Itä-Uudenmaan Jäte-
huollon palvelupäällikkö Tuija 
Klaus. Käyttöoikeuden saa maksa-
malla vuosimaksun joka on kesä-
asunnoille 70 € ja vakituiselle asun-
nolle 116 €. 

 
Maksuton vastaanotto edellyttää asiakkaan suorit-
tamaa lajittelua − eri jätemateriaaleille on omat 
vastaanottopaikkansa pienjäteasemalla. Ilmaisjät-
teistä aiheutuvat kulut katetaan ekomaksulla, jota 
kaikki asuinkiinteistöt maksavat. HUOM! Muovi-
jätettä ei vastaanoteta maksutta. 

 

Pienjäteasemalla vastaanotetaan mak-

sutta seuraavat kotitalouden jätteet: 

 
 elektroniikka, sähkölaitteet, kodinkoneet,  
 metalliromut, metalliset kappaleet 
 haravointijätteet kuten lehdet, kasvit, 

omenat 
 risut ja oksat 
 puujätteet kuten laudat, puiset levyt ja 

puuhuonekalut  
 keräyskartonki ja -paperi 
 lasipullot ja -purkit 
 ongelmajätteet kuten, akut, loisteputket, 

energiasäästölamput, paristot, maalit, 
kemikaalit 

 painekyllästetty puu (max 1 m3) 

 

Pornaisten pienjäteaseman pohjatyöt käynnissä kesällä 
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Onko isojen jätteiden kuljetus ongelma? 
 
Itä-Uudenmaan Jätehuollon uusi nouto-
palvelu noutaa isokokoiset jätteet suo-
raan kotoa. Noutoauto kiertää kolmen 
viikoin välein ja ottaa kyytiinsä jäte-
esineitä tilausten mukaan. Kodinkoneet, 
elektroniikkalaitteet, huonekalut, jä-
tesäkit ja muut suurikokoiset jätteet kul-
kevat noutoauton kyydissä sujuvasti 
asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
Noutopalvelun hinta määrittyy jätteen 
määrän ja laadun mukaan.  
Perushinta on Pornaisten alueella 45 
euroa. Perushintaan sisältyy 1-3 jäte-
esineen nouto. Lisäesineistä veloitetaan 
5 €/kpl. Perushintaan lisätään mahdolli-
nen käsittelymaksu esim. sähkölaitteet, 
kodinkoneet, puu- ja metallikalusteet 
maksutta, sohvat 10 euroa ja nojatuolit 5 euroa. 
Kysy lisää asiakaspalvelusta. 
 
Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakaspalvelu, 0200-70707 (pvm/mpm) tai kuljetus@iuj.fi, www.iuj.fi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uutta: noutoautopalvelu 

 

Ikä-Infot 
 
Muistattehan syyskauden 2011 ikäinfot, jotka järjestetään Värttinän kerhotilassa, Mäntymäentie 1, 
 perjantaisin klo. 10.00–12.00 seuraavasti: 
 
pe. 23.9.  

Itsehoito- oman terveyden ylläpitäminen/vs. avopalvelupäällikkö Pertti Sopanen 
 
pe. 21.10. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja lainsäädäntö/ perusturvajohtaja Eija Rintala 
 

pe. 18.11.   
Ikäihmisten edunvalvonta/ edunvalvoja Anna-Maija Karinkallio 

 
Tervetuloa! 
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Muistihoitaja 
 
Mustijoen perusturvassa on aloittanut 22.8. kokopäiväinen muistihoitaja  
Maisa Pajunen. Maisan tehtäviin kuuluu muistihoitajan tehtävät molemmissa  
kunnissa.  
 

Pornaisten muistihoitajapalvelut:  
 

 Muistihoitajan vastaanotto on torstaisin Aurinkomäen palvelukeskuksessa.   
 Muistihoitajan puhelinaika maanantaina klo 8.00–9.00 ja keskiviikkona  

klo 11.00–12.00.  
 Ajanvaraus vastaanotolle muistihoitajan kautta puh. 040 314 5070.  

 
Muistihoitajalle tullaan joko lääkärin lähetteellä testeihin tai hänen puoleen  
voi kääntyä, jos oma tai läheisen muisti huolettaa. 

 
 

 
 
 

Pornaisten terveysasema sai uuden värin 
 
Pornaisten terveysasema maalattiin kesän aikana, uusi väri 
antoi uutta ilmettä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mustijoen perusturva 
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Missä on Kapulaniitty?  

Mikä on Latiska?  
 
Pornaisissa kuten muuallakin Suomessa jouduttiin Kunta-
liiton suosituksesta nimeämään kaikki kunnan alueen kul-
kuväylät 1980-luvun lopulta alkaen. Sitä ennen ei lähes-
kään kaikilla asukkailla ollut ns. katuosoitetta. Sellaisten 
saaminen helpotti myös esim. palo- ja pelastuslaitoksen 
toimintaa.   
 
Pornaisten palveluhakemistosta löydämme Pornaisten tei-
den nimet ja niiden sijainnin kartalla. Vaan mikä onkaan 
nimien alkuperä? Jotkut nimet ovat varsin itsestään selviä, 
vaikkapa Kirkkotie, Vähä-Laukkoskentie ja Anttilantie. 
Varsinkaan viime vuosikymmeninä muuttaneille uusille 
asukkaille eivät Kroopinojantie, Pässikalliontie tai vaikka-
pa Suksajantie ja monet vastaavat sano mitään. 
 
Tiedätkö itse oman osoitteesi alkuperän? Mistä on peräisin 
sen tien nimi, jonka varrella asut? 
Kerro meillekin! 
 
Pornainen-seura haluaa talteen kirjata paikkakunnan nimis-
tön alkuperää, myös tiedoksi jälkipolville ja muualta muut-
taneille. Seura kartoittaa tietoja, jotka julkaistaan seuraa-
vassa Muisteluja ja tarinoita Pornaisista –kirjassa ensi 
vuonna. 
 
Tietoja vastaanottavat puhelimitse, postitse tai sähköpostit-
se Tuula Forsskåhl ja Auli Talvi, yhteystiedot alla. 
 
Kaikkien tietoja antaneiden kesken arvotaan kirjan julkis-
tustilaisuudessa 3 kpl kyseisiä kirjoja. 
 
Ole mukana tallentamassa seutumme yhteistä historiaa! 
 
Etukäteen kiittäen 
Pornainen-seura 
 
Tuula Forsskåhl Auli Talvi 
Puh. 040 4164 695  Puh. 040 508 4116 
tuula.forsskahl@hotmail.com auli.talvi@elisanet.fi  
Juholantie 84, Kollostentie 24,  
07190 Halkia 07170 Pornainen 

Tien nimet 
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Edellisessä Luonnollisesti Pornainen –lehdessä oli kesän menovinkkinä mm. maininta Uppo Nallen juhla-
konsertista Koskenniskan kesäteatterilla. Seuraavalla sivulla on tunnelmia konsertista. 

Pornaisten pitäjäjuhla / PPNS:n 100-vuotisjuhla 

Pitäjänjuhla /  

PPNS:n 100-vuotisjuhla 
 
Tänä vuonna Pornaisten pitäjäjuhlan järjestää 
vilkasta 100-vuotisjuhlavuottaan viettävä 
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura, PPNS.  
 
Varsinainen pääjuhla pidetään Halkian Ki-

vistöllä su 2.10.2011 klo 14. Juhlassa näh-
dään monipuolista ohjelmaa, mm. musiikkia, 
lasten esityksiä ja historiaa kuvin. Juhlapu-
heen pitää kunnanjohtaja Markku Hyttinen. 
Kaikki ovat juhlaan tervetulleita! Kivistön 
osoite on Pornaistentie 590, Halkia.  
 
Juhla on samalla Pornaisten Pohjoisen Nuori-
soseuran 100-vuotisjuhla. Kahvitarjoilu ja 
onnittelujen vastaanotto alkaa klo 13.  
Mahdolliset huomionosoitukset seuran tilille, 
OP 535700-43368 (Kivistön remonttiin). 
  
Vuosi on ollut myös PPNS:n kesäteatteritoi-
minnan 50-vuotisjuhlavuosi. Kesäteatterissa 
nähtiin tänä kesänä farssikomedia Kahen akan 
loukussa, jonka kävi katsomassa 1250 katso-
jaa. Muita tapahtumia ja kursseja on järjestet-
ty joka kuukausi.  
  
 

 

Juhlavuoden ohjelmaa loppuvuoden osalta 
 

Syyskuun loppu: 

Muisteluilta pe 30.9. klo 19 

 

Lokakuu 

100-vuotisjuhla su 2.10. klo 14 

Lastentarvikekirppis la 15.10. klo 10–13 

Itkuvirsikurssi la 22.10. klo 10–17 

 

 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille, tervetuloa! 
 

Marraskuu 

Halloweendisco pe 4.11. 

Sirkusaiheinen kurssi 

Lasten (7-12-v.) leivontakurssi 12. ja 19.11. klo 10–14 

 

Joulukuu 

Pikkujoulut la 10.12. klo 15 
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Uppo-Nallen juhlakonsertti Koskenniskan kesäteatterissa 
 
Elokuisen aurinkoisena lauantaina 20.8. Kosken-
niskan kesäteatterilla vietettiin Uppo-Nallen syn-
tymäpäiviä! Juhlakonsertin tähtinä toimivat Eija 
Ahvo, Uppo-Nalle ja Loiskis-orkesteri. Kosken-
niskalle oli kerääntynyt yli 200-päinen juhlavie-
rasjoukko, joista suurin osa oli eri-ikäisiä lapsia.  
 
Isommat kuuntelivat lumoutuneina Mummon 
kertomaa tarinaa Uppo-Nallen syntymästä ja pit-
kästä matkasta meren halki uuden omistajansa, 
Reetan luo. Mummon kertomukset, Reetan riimit-
telyt, runot, mukaansatempaavat laulut sekä synt-
täreiden luoma odotus tuntuivat pitävän isommat 
lapset otteessaan konsertin loppuun saakka. Pie-
nemmät intoutuivat tanssahtelemaan rytmikkään 
musiikin tahdissa, joka sisälsi kaikkea bluesista 
irlantilaisiin rytmeihin. Myös aikuiset oppivat 
varmasti Uppo-Nallelta jotakin, mitä eivät ole 
aiemmin tienneet. Tiesitkös esimerkiksi, että ros-
mariiniteestä saa mielen iloiseksi, sinappikääreillä 
voi poistaa mustelmia ja salvia poistaa kivun!  
 
Näyttelijä Eija Ahvon karismaattinen ja pienen 
yleisön huomioiva esiintyminen sekä Loiskis-
orkesterin ammattimuusikoiden hauskuutus ja 
upea musisointi tekivät iltapäivän syntymäpäivä-
juhlista unohtumattomat. 
 
Uppo-Nallen juhlakonsertit ovat osa neljä vuotta 
sitten alkanutta projektia, johon Loiskis-orkesteri 

sävelsi Elina Karjalaisen runoja Uppo Nallen Ru-
noaarre ja Kootut runot –kirjoista Uppiksen 30-
vuotispäivän kunniaksi. “Elinan runot ovat osa 
ihanaa suomalaista lastenkirjallisuutta, joka elää 
ikuisesti. Konsertit puolestaan ovat jatkuneet jo 
neljä vuotta, ja jokaista uutta vuosirengasta on 
juhlittu monilla syntymäpäiväjuhlilla. Toivotta-
vasti saamme jatkaa näitä eläkeikään saakka!” 
näyttelijä Eija Ahvo kertoi ennen konserttia. 
 
Uppo-Nallen juhlakonsertti oli osa Pornaisten 
Pohjoisen Nuorisoseuran juhlavuoden tapahtumia, 
joita järjestetään 100-vuotissyntymäpäivien joh-
dosta. Juhlavuoden aikana halutaan erityisesti 
huomioida lapset ja lapsiperheet.  
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Päiväkoti Heinähattu 
 
Päiväkoti Heinähattu avasi ovensa 1.8.2011 ja 
toivotti lapset tervetulleeksi leikkimään kera Rii-
kan, Titan ja Jeninan. Syyskuussa leikkimään ja 
lapsia hoivaamaan saamme vielä Suvin. Päiväkoti 
sijaitsee vanhassa ”pankin” rakennuksessa, enti-
sen Ryhmäperhepäiväkoti Naperon tiloissa kirjas-
toa vastapäätä. 

 
Meillä lapsi on yksilö, jonka tärkein tehtävä on 
leikkiä ja sen kautta harjoitella tulevaisuutta var-
ten erilaisia sosiaalisia taitoja, mielikuvituksen 
harjaantumista unohtamatta.  

 
Metsämörriä tapaavat päiväkodin ”isot” lapset 
lähimetsässä joka viikko. Pienet pääsevät mukaan 
kerran kuukaudessa. Metsämörriretkillä tutustu-
taan lähiluontoon leikin ja sadun avulla ja opete-
taan lapsia kohtelemaan varoen kaikkea elollista.  

 
Päiväkodin kodinomaisen ilmapiirin luomme tar-
joamalla lapselle itse valmistettua ruokaa ja meillä 
tuoksuu usein tuoreet leivonnaiset. Myös ”tai-
kinaterapiaa” on lapsille tarjolla, välillä hekin 

pääsevät osallistumaan leivontapuuhiin. Syli on 
tärkeä paikka lapselle myös päiväkodissa. 

 
Heinähattu on auki joustavasti klo 6-18 välillä.  
 
Hoitopaikkoja voi tiedustella  
paivakotiheinahattu@gmail.com tai  
p. 045 878 2933  
Päiväkotiyrittäjät Riikka Pirinen ja Titta Härkänen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvat on ottanut valokuvausta harrastava 13-vuotias Riina Saarinen 

 

Yritysesittely 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luontopolulla 

 

Tervetuloa energiatehokkuustilaisuuteen kunnantalolle! 
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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 Keravan Kopiopalvelu Oy 

 
Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2011 

 

 
 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 


