
 

Pornaisten kunnantoimiston 
 yhteystiedot: 

Osoite: 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 PORNAINEN 

Puhelin: 
(019) 5294500 vaihde 

Faksi: 
(019) 6647006 
www-osoite: 

www.pornainen.fi 
Sähköposti henkilöille: 

etunimi.sukunimi@pornainen.fi 
Avoinna: 

ma-ke 8.00-16.00 
to 8.00-18.00 
pe 8.00-12.15 

Puhelinvaihde avautuu klo 9.00. 
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Hyvät asukkaat 

 
Toukokuun lopulla koteihin jaettu  

palveluhakemisto sisältää laajasti tietoa 
 kunnan palveluista puhelinnumeroineen.  

Säilytättehän mukavankokoisen, 
 maksuttoman tietopaketin.  

 
Otattehan huomioon 

 kesänajan aukioloaikojen jotkut muutokset,  
joista tiedotamme tämän lehden sivuilla. 

 
Toivotamme oikein kaunista ja  

aurinkoista kesää kaikille. 
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HALLINTO-OSASTO 
 
Kunnanviraston sulkeminen kesällä 
 
Kunnanvirasto on suljettuna heinäkuussa kolmen 
viikon ajan 2.-22.7.2007. Sosiaaliosastolla päivys-
tävät ensimmäisellä viikolla Heli Lämsä, puhelin 
(019) 5294 539 ja kahdella seuraavalla viikolla 
Arja Tolttila, puhelin (019) 529 4538 tai 040 558 
2563. He ovat tavattavissa klo 8.00–12.00 välise-
nä aikana maanantaista perjantaihin, jolloin hei-
dän luonaan voi asioida varaamalla ajan puheli-
mitse tai soittamalla kunnantoimiston ovikelloa. 
 
Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto, jonka 
kotikunta on Askola, on suljettu samoin  
2.-22.7.2007 välisen ajan. Katselmusten tilaukset 
voi varata päivystäjiltä, jotka ovat 2.-13.7. raken-
nustarkastaja Matti Männikkö, puh. 0400 415 083 
ja 16.–20.7. rakennustarkastaja Timo Virkkunen, 
puh. 0400 841 151.Ympäristönsuojelu: päivystys 
vs. ympäristönsuojelusihteeri Jarna Anttila, puh. 
0400 500 244.  
 
Kirjasto  on auki koko kesän hieman muutetuin 
aukioloajoin. Päivystävän palomestarin numero 
on (09) 8394 0803 ja päivystävän palotarkastajan 
(09) 8394 0004. Vesilaitoksen numerot: 13.7. 
saakka puh. 040 558 2969 ja 14.7.–5.8. puh. 0400 
802 591. 
 
 
 
 
 
 

Järjestö- ja seurojentalojen 
avustushakemukset 

 
Vuoden 2007 talousarviossa on varattu 5 000 
euron määräraha järjestö- ja seuratalojen avus-
tuksia varten. 
 
Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seura-
talojen avustuksia varten tulee toimittaa 
31.8.2007 mennessä kunnanhallitukselle osoit-
teella PL 21, 07171 Pornainen. 
 

 
Kunnanhallituksen yhteisö-

avustukset haettavana 
 
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset 
ovat haettavana 31.8.2007 mennessä. 
 
Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten 
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet: 
 
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekiste-

röity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen 
tai yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toi-
mintaa Pornaisissa. 
 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien ta-
pojen vastaista. 
 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toi-
minnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 
 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja 
niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 
 

5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja 
taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuk-
sen myöntämistä (toimintasuunnitelma, ta-
lousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja 
toimintakertomus). 
 

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

7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuo-
dessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa jul-
kaistaan. 

 
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa 
hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitteel-
la: Pornaisten kunnanhallitus, PL 21, 07171 
Pornainen. Hakemuslomakkeita on saatavissa 
kunnantoimistosta tai niitä voi tulostaa kunnan 
kotisivuilta Ajankohtaista-palstalta. 
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Tilinpäätös 2006 
 
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja 
taloudessa 
 
Erittäin mittavista investoinneista johtuen kunnan 
voimakas velkaantuminen jatkui edelleen kerto-
musvuoden aikana.  Kuntarahoitus Oyj:ltä otettiin 
uutta pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin 
4.200.000 � . Lainoja maksettiin pois 997.086 � , 
joten pitkäaikaisten lainojen nettolisäys vuoden 
aikana oli 3.202.914 � . Lainamäärä asukasta kohti 
kasvoi vuoden aikana 1.389 � :sta 2.024 � :oon. 
 
Verotulot kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 
1.369.787 �  eli 13,3 %.  Lisäykseen ovat vaikutta-
neet kunnan väestömäärän kasvu ja suhteellisen 
alhainen työttömyysaste sekä erityisesti veropro-
sentin korotus 19,50 %:iin. 
 
Valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 
316.248 �  eli 6,8 %. 
 
Työllisyystilanne parani hieman edellisvuodesta 
eli 0,8 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttö-
myysasteen ollessa 4,1 %, kun se oli edellisenä 
vuonna 4,9 %. Korkeimmillaan työttömyyspro-
sentti oli tammikuussa (5,2) ja alimmillaan touko-
kuussa (3,5). Yli vuoden työttömänä olleiden kes-
kimäärä oli noin 24 % kaikista työttömistä työn-
hakijoista. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 
25 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 92 
henkilöä/kk. 
 
Kertomusvuoden tulos on miinuksella 54.961 �   
(-631.971 �  /2005). Vuosikate parani edellisvuo-
teen verrattuna selvästi ja on 584.409 �  (-49.069 �  
/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Käyttötalousosan toteutumisvertailua 
 
Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot 
olivat 17,7 milj. � , eli 0,3 milj. �  suuremmat kuin 
talousarviossa. Ko. menot olivat 0,7 milj. �  eli 4,3 
% edellisvuotta suuremmat. Toimintatuotot pie-
nenivät edellisestä vuodesta 255.583 �  eli -11,8 
%. Toimintatuottojen vähenemiseen vaikutti suu-
relta osin se, ettei kunnalla ollut myytäviä tontteja. 
 
Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista 
muodostavat henkilöstömenot, joiden osuus on n. 
49 % (48 %/2005) toimintamenojen loppusummas-
ta. Toiseksi suurin kuluerä on palvelujen ostot, jon-
ka osuus toimintamenoista on noin 38 % (38 
%/2005). 
 
Hallintokunnista perusturvalautakunnan osuus 
toimintamenoista oli ylivoimaisesti suurin, noin 
56 % (56 %/2005). Seuraavina olivat sivistyslau-
takunta 31 % (30 %/2005) ja kunnanhallitus 6 %:n 
(6 %/2005) osuuksilla. 

Tilinpäätös 2006   TP TP TA
2005 2006 2007

Asukasluku 4 760 4 851 5 009
Kunnallisvero-% 18,75 19,50 19,50
Kiinteistövero
- yleinen 0,50 0,75 0,75
- vakituiset asunnot 0,22 0,36 0,36
- muut asunnot 0,82 0,96 0,96
- yleishyödylliset yhteisöt - - -
- rakentamaton rakennuspaikka - 2,00 2,00
- voimalaitokset - 1,00 1,00
Toimintatulot, milj.euroa 2,2 1,9 2,7
Muutos-% 0,6 -11,8 44,0
Toimintamenot, milj. euroa 16,9 17,7 18,8
Muutos-% 9,5 4,2 6,1
Verotulot, milj. euroa 10,2 11,6 12,0
Muutos-% 6,5 13,3 2,9
Euroa / asukas 2 155 2 398 2 390
Valtionosuudet, milj. euroa 4,6 4,9 5,1
Muutos-% 4,1 6,8 2,8
Euroa / asukas 976 1 023 1 018
Vuosikate, milj. euroa -0,05 0,6 0,7
Prosenttia poistoista -8,4 91 102
Euroa / asukas -10 121 146
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,9 5,4 8,7
Lainakanta, milj. euroa 6,6 9,8 13,9
Euroa / asukas 1 389 2 024 2 783
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Perusturvalautakunnan kohdalla erikoissairaan-
hoidon kustannusten ylitys oli 52.748 �  lisäyksen 
jälkeen. Sivistyslautakunnan toimintamenojen 
ylitys oli 36.088 � . Vapaa-aikalautakunnan osalta 
liikuntatoimen kustannusten ylitys oli n. 9.000 � . 
 
Käyttötuloista perusturvalautakunnan osuus oli 
selvästi suurin, noin 64 % (54 %/2005). Seuraa-
vana oli tekninen lautakunta 23 %:n (16 %/2005)  
 

osuudella ja kunnanhallitus 7 %:n (21 %/2005) 
osuudella. 
 
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 
28.6.2007. 
 
Lisätiedot: 
Timo Kaikkonen, kamreeri 
puh. (019) 529 4545, 040 7191 885 
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 
 

 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 
 
 
Sosiaalipäivystys 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoit-
teen kaikkien Suomen kuntien liittymisestä mu-
kaan sosiaalipäivystykseen vuoden 2007 alusta. 
Tarkoituksena on turvata sosiaalihuollon palvelut 
kuntalaisille ympärivuorokautisesti. Tämän tavoit-
teen mukaisesti Pornainenkin liittyi yhdessä mui-
den Kuuma-kuntien kanssa vuoden alusta Keski-
Uudenmaan sosiaalipäivystykseen. 
 
Sosiaalipäivystyksen työtehtävät painottuvat vir-
ka-ajan ulkopuoliseen akuuttiin sosiaalityöhön. 
Tällaisia ovat mm. kiireelliset lastensuojelutapa-
ukset, joissa suoritetaan lastensuojelun välittömän 
tarpeen arviointi ja lastensuojelulain mukaiset 
kiireelliset huostaanotot ja sijoitukset. Sosiaali-
päivystykseen voi olla yhteydessä myös muissa 
tapauksissa kuten perheväkivaltatilanteet tai muu 
kiireellistä apua tarvitseva hätätilanne. Sosiaali-
päivystys ei kuitenkaan myönnä toimeentulotukea 
eikä hoida asuntoasioita tai muuta ei- kiireellistä 
sosiaalityötä. Tällaiset asiat hoidetaan edelleen 
normaalisti oman kunnan sosiaalitoimistossa vir-
ka-ajan puitteissa. 
 
Sosiaalipäivystys tapahtuu Järvenpään poliisilai-
toksella, jossa poliisin lisäksi toimivat päivystys-
vuorossa olevat sosiaalityöntekijät. Päivystys toi-
mii virka-ajan ulkopuolella iltaisin, öisin ja vii-
konloppuisin sekä aina juhlapyhien ja lomien 
aikana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaalipäivystys hoitaa vain akuuteimman tilan-
teen ja tämän jälkeen jatkotyöskentely ja päätös-
ten tekeminen siirtyvät oman kunnan viranhalti-
joille. Yhteyden Keski-Uudenmaan sosiaalipäi-
vystykseen saa yleisen hätänumeron 112 kautta. 
 

 
Pornaisten sosiaalitoimisto toivottaa kaikille kun-
talaisille onnellista ja aurinkoista kesää. 
Heli Lämsä, sosiaalityöntekijä 
 

En toivo sinulle elämää, 
jossa ei olisi vaivaa eikä haasteita. 

Sillä mitä sinä tekisit sellaisella elämällä. 
Sen sijaan toivon, 

ettei elämäsi valuisi hukkaan, 
toivon sinulle kätten ja sydämen voimaa. 

Että vilja kasvaisi aurasi jäljissä, 
ruumiin ja sielun leipä 

ja että olkien seassa vilkkuisi aina kukkia. 
(Jörg Zink – Mitä sinulle toivon) 
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Terveyskeskus 
 
Pornaisten terveyskeskuksen toiminta 
kesällä 
 
Terveyskeskuksen aukioloajat 11.6.–12.8.2007: 
Ma  8.00-16.00 
Ti-pe  8.00-15.00 
 
Supistamme 11.6.–12.8.2007 väliseksi ajaksi toi-
mintaa seuraavasti: 
 
Neuvolaan:  

 vain alle 2-vuotiaat lapset, raskaana olevat 
sekä ehkäisytarpeessa olevat 

 Huom. Neuvolan puhelinaika ma-pe  
klo 9.00–10.00 

 
Terveydenhoitajan vastaanotolle  
klo 9.00-10.30: 

 Äkilliset sairastapaukset, haavanhoidot, roko-
tukset, injektio, ompeleiden poistot, ensiapu 

 Ei verenpaine- tai diabeteskontrolleja 
 Ilmaisjakelu: Ma-pe 9-10.30 Muina aikoina 

ajanvarauksella. 
 
Lääkärin vastaanotto: 

 Toimii myös supistetusti 
 Vain äkilliset sairastapaukset 
 Ei verenpaine tai diabeteskontrolleja 
 Ei luomenpoistoja 
 Reseptin uusinta 7 päivää 

 

Apuvälineiden palautus 
 
Löytyikö kevätsiivouksen yhteydessä terveyskes-
kuksesta lainattuja apuvälineitä. 
Oletko unohtanut palauttaa lainaamasi apuvälinei-
tä terveyskeskukseen mm. rannetukia, niskatukia, 
kyynärsauvoja, selkätukea? Olisitko ystävällinen 
ja palauttaisit mahdollisimman pian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mammografiaseulonta 
 
Vuonna 2007 seulontaan saavat kutsun vuosina 
1947, -49, -51, -53, -55 ja -57 syntyneet naiset 
(kutsu tulee suoraan kotiin).  
 
Myös ne kutsuttaviin ikäryhmiin kuuluvat naiset, 
jotka eivät ole jostain syystä saaneet kutsua, voi-
vat ottaa yhteyttä kunnan terveyskeskukseen ter-
veydenhoitaja Annica Franzen-Siivolaan, puh. 
5740 141 ma-pe klo 9.00–10.00. 
 
Seulonnan ulkopuolelle jäävillä yli 40-vuotiailla 
naisilla on mahdollisuus osallistua seulontatyyppi-
seen mammografiaan. Lähetteen saa ottamalla 
yhteyttä terveydenhoitaja Annica Franzen-
Siivolaan, puh. 5740 141 ma-pe klo 9.00–10.00   
1.8.2007 alkaen. Tutkimuksen hinta 50 �  + posti-
tus 10 � , yht. 60 � . Tutkimuksesta ei saa Kelan 
korvausta. 
 
Kuvaukset suoritetaan elo-syyskuun vaihteessa 
mammografiavaunussa terveyskeskuksen takapi-
halla, os.  Latiskantie 3. Terveyskeskus toivoo 
mahdollisimman monen osallistuvan kuvaukseen. 
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Tervetuloa sydänystävällisen pai-
nonhallinnan maailmaan 
 
Aloitamme syksyllä 2007 painonhallintaryhmän 
Pornaisten terveyskeskuksessa.  
 
Nyt jos koskaan tarvitaan tehokkaita toiminta-
muotoja ylipainon vähentämiseen. Ollakseen tu-
loksellista, laihtumistuloksen on oltava pysyvä. 
Siihen päästään vain muuttamalla elämäntapoja. 
 
Ryhmässä pureudutaan erityisesti metaboliseen 
oireyhtymään, suomalaisten kasvavaan ongel-
maan, joka hoitamatta jätettynä aiheuttaa entistä 
useamman sairastumisen tyypin 2 diabetekseen ja 
sepelvaltimotautiin. 
 
Ryhmään haetaan hakemuslomakkeella, joita 
saa Pornaisten terveyskeskuksesta. Ryhmään ote-
taan n. 8-12 henkilöä. 
 
Terveisin Pornaisten terveyskeskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porvoon terveydensuojelu tiedottaa 
 
Uimavesivalvonta kesällä 2007 
 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo 
säännöllisesti Porvoon, Askolan, Pornaisten ja 
Sipoon alueen uimarantoja tarkastuksin ja uima-
vesinäytteitä ottamalla. Pornaisten alueelta hae-
taan uimavesinäytteet neljältä yleiseltä rannalta. 
Kotojärven rannalta kuusi kertaa ja muilta (Koto-
järvi; Laukkosken koulun ranta, Isojärven leiri-
keskuksen ranta sekä Suvirannan leirikeskuksen 
ranta) yksi - kolme kertaa uimakauden aikana.  
 
 

Kesän ensimmäiset näytteet haetaan touko – kesä-
kuun vaihteessa. 
 
Yleisen rannan tunnistaa muun muassa uimaranta 
-kyltistä, joka saa olla vain virallisilla, hyväksy-
tyillä uimarannoilla. Yleisellä rannalla rannan 
ylläpitäjä vastaa rannan siisteydestä ja turvalli-
suudesta. Muilla rannoilla uidaan omalla vastuul-
la. Muilla rannoilla ja uimapaikoilla ei myöskään 
valvota veden laatua säännöllisin tutkimuksin. 
 
Yleinen uimaranta on uuden järjestyslain määrit-
telemä yleinen paikka, jolloin kaikki järjestyslain 
määräykset koskevat myös uimarantaa. Laki kiel-
tää mm. koirien tuomisen uimarannalle, yleisen 
järjestyksen häiritsemisen ja turvallisuuden vaa-
rantamisen. Yleisellä uimarannalla tulee olla il-
moitustaulu, jossa on näkyvissä rannan nimi, osoi-
tetiedot, turvallisuusohjeet, rannan ylläpidosta 
vastaavan tahon yhteystiedot sekä viimeisin tut-
kimustodistus. 
 
Uimavesinäytteistä tutkitaan ulosteperäiset bak-
teerit, pH, lämpötila sekä tarkastetaan, ettei vedes-
sä ole sinilevää, öljyä tai pesuaineita. Näyt-
teenoton yhteydessä tarkastetaan myös rannan 
turvallisuus ja yleinen siisteys sekä aistinvaraisesti 
veden laatu. 
 
Uimarannan tarkastuksen yhteydessä tarkistetaan 
myös uimarannan levätilanne. Mikäli rannalla 
havaitaan sinilevää, viedään sinne tiedote, jossa 
varoitetaan uimisesta runsaan kukinnan aikana. 
Tiedote jää rannalle koko kesäksi muistuttamaan, 
että uimarin on syytä arvioida veden uimakelpoi-
suus levän suhteen. Pieni määrä sinilevää ei ole 
vaarallista ja kaikki sinilevät eivät ole myrkyllisiä.  
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Kaikkiin runsaisiin leväkukintoihin tulee kuiten-
kin suhtautua varauksella. Mikäli vesi on levän 
sinivihreäksi värjäämää tai veden päällä on levä-
mattoja, ei siinä pidä uida. Pienet lapset ja lem-
mikkieläimet tulee pitää poissa rannasta, jos ve-
dessä on kohtalaisesti tai runsaasti sinilevää. Sini-
leväistä vettä ei tule käyttää pesu- tai löylyvetenä, 
eikä sillä saa kastella syötäviä vihanneksia. Mikäli 
rannalla ei ole sinilevätiedotetta ja vedessä huo-
mataan sinilevää, on siitä hyvä ilmoittaa terveys-
tarkastajalle. Jos uimari epäilee, että vedessä on 
levää, vesinäytteen voi asian varmistamiseksi 
tuoda Porvoon elintarvikelaboratorioon. 
Viime vuosina Pornaisten alueen uimavesien laatu 
on ollut hyvä. Kesällä 2006 sinilevää on havaittu 
Kotojärvessä ja kukinta on loppukesästä ollut 
runsasta.  
 
Terveystarkastaja, puh: (019) 520 4246, antaa 
tietoa alueen uimaveden laadusta. 
 
 
Tiedätkö kaivosi veden laadun? 
 
Kaivoveden laatu tulisi 
tutkituttaa noin kolmen 
vuoden välein ja aina, 
jos veden epäillään 
aiheuttavan terveys-
haittaa tai kaivoveden 
väri, maku tai haju on 
muuttunut. Vesi voi 
näyttää kirkkaalta ja 
maistua hyvältä, vaik-
ka siinä olisi haitallisia 
aineita. Säännöllisen 
tutkimuksen avulla 
voidaan selvittää, mil-
loin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on 
voinut aiheuttaa. 
 
Kaivot ovat rakenteeltaan joko rengaskaivoja tai 
kallioporakaivoja. Rengaskaivojen tavallisimpia 
ongelmia ovat kaivon huono kunto, joka mahdol-
listaa pintavesien pääsyn kaivoon. Tällöin vedessä 
voi esiintyä maaperästä peräisin olevia bakteereita 
ja humusta. Jos kaivo sijaitsee liian lähellä esim. 
jäteveden käsittelyjärjestelmää, voi veteen päästä 
myös ulosteperäisiä bakteereita. Rengaskaivon 
vesi on toisinaan myös hapanta, jolloin se voi 

liuottaa metalleja putkistoista. Porakaivoveden 
ongelmia ovat etenkin Itä-Uudellamaalla korkeat 
fluoridi- ja radonpitoisuudet. Myös porakaivove-
den uraani- ja arseenipitoisuudet olisi hyvä tutkia. 
Kaikentyyppisten kaivojen vedessä voi esiintyä 
rautaa ja mangaania, jotka aiheuttavat väri-, haju- 
ja makuhaittoja. 
 
Porvoon kaupungin elintarvikelaboratoriossa on 
valmiina erilaisia tutkimuspaketteja kaivovesille. 
Vesinäytteenottopulloja voi noutaa myös Pornais-
ten kunnantoimistolta. Elintarvikelaboratorio 
opastaa sopivien analyysien valinnassa ja myös 
muissa kaivoveden laatuun liittyvissä asioissa. 
Neuvoa voit kysyä myös terveystarkastajilta.  
 
Lisätietoja antavat: 
kemisti Marit Björkstrand, p. (019) 520 4248 
terveydensuojelusuunnittelija Outi Lankia p. (019) 
520 4256 (vaihde (019) 520 4246) 
 
 
Tupakkalain muutos ja ravintola-
tupakoinnin valvonta 
 
Tupakkalain muutos 1.6.07 
 
Tupakointi on kielletty kai-
kissa ravitsemisliikkeissä 
1.6.2007 alkaen. Ravintolatu-
pakointia koskeva tupakka-
lain muutos (700/2006) tuli 
voimaan 1.6.2007.  
 
Jos ravintola sallii tupakoinnin ulkona olevassa 
tarjoilutilassa esim. terassilla tai muualla hallin-
nassaan olevalla ulkoalueella, on sen huolehditta-
va siitä, ettei tupakansavu kulkeudu esim. avoi-
men ikkunan, oven tai ilmanvaihdon kautta ravit-
semisliikkeen sisätiloihin. 
 
Ravintola voi tietyin ehdoin järjestää asiakkail-
leen erillisen tupakointitilan ravintolan sisätiloi-
hin. Tupakointitilan rakentaminen edellyttää ra-
kennuslupaa. Tupakointitilaa saa käyttää vain 
tupakointiin. 
  
Lakiin sisältyy mahdollisuus kahden vuoden siir-
tymäaikaan niille ravintoloille, jotka olivat ennen 
1.6.2007 tehneet ravintolassaan tupakkalaissa 
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(487/1999) edellytettyjä rakenteellisia ja ilman-
vaihtoa koskevia muutoksia siten, että savua ei 
kulkeudu tupakoitsijoille varatulta tarjoilualueelta 
savuttomaan tarjoilutilaan. Siirtymäaikaa oli haet-
tava kunnan valvontaviranomaiselta 31.5.07 men-
nessä. Siirtymäaika mahdollisuus ei koskenut 
ravintoloita, joiden tarjoilutila oli alle 50 m2 .  

Toukokuun puoleen väliin mennessä Porvoon 
terveydensuojeluun oli saapunut yhdeksän siirty-
mäaikahakemusta. 
 
Lisätietoja saa terveystarkastajalta puh. (019) 520 
4246. Lisätietoja tupakkalaista löytyy myös osoit-
teesta www.sttv.fi. 

 
 
SIVISTYSOSASTO 
 
Halkian koulun kuulumisia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halkian koulun Vihreä Lippu – raati-
laisten retki Domargårdin jäteasemalle 
 
Raatilaiset kertovat: ” Me tavattiin Sabina-opas 
kaatopaikan parkkipaikalla. Ensin mentiin katso-
maan vaarallisten aineiden keräyspistettä. Siellä 
oli loisteputkia ja akkuja ja pattereita. Sitten men-
tiin paikkaan, missä oli multaa ja metalliesineitä. 
Siellä oli esimerkiksi kaljatölkkejä ja kaikenlaista 
rikkinäistä. Ja ihme juttu, kannettava tietokone! Ei 
se kyllä olisi sinne kuulunut! 
 
Sitten mentiin katsomaan vanhoja jääkaappeja. 
Sen jälkeen tuli mielenkiintoisin paikka, varsinai-
nen kaatopaikka. Siellä oli tyynyjä, pieni poliisi-
auto, ikkunalaseja, pahveja, rottinkikori, patja, 
barbeja, potkulauta, Aku Ankka, Pupu Tupuna     

– kirjoja. Ja hurjasti lokkeja. Näimme, kuinka 
ainakin yksi lokki jäi murskaajakoneen alle! On-
neksi sinne jäi ainakin 1205 lokkia lentelemään. 
Sitten käytiin vielä katsomassa paikassa, missä oli 
sellaista haketta ja pahanhajuista kompostia, ne 
sekoitettiin siellä.  
 
Kierroksen päätteeksi Sabina antoi meille jää-
kaappimagneetit, joissa oli Otto-maskotin kuva.  
Meidän retki jatkui leikkipuistoon, jonne menim-
me eväsretkelle. Lopuksi syötiin jätskit, eikä hei-
tetty roskia luontoon!” 
 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on hyväk-
synyt Halkian koulun Vesi-aiheisen raportin luku-
vuodelta 2006–2007. Vihreä Lippu saa edelleen 
liehua koulun lipputangossa! 

Kuva: Kaatopaikkaretki 
 Itä-Uudenmaan Jätehuollon tiedottaja Sabina Lindströmin johdolla 

Kuva:  
Mustijoella vesitutkimuksia suorittamassa 2007 
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Ärräliigan voitto kotiin 
 
Me Pornaisten yläasteen salibandytytöt lähdimme 
taas mukaan kisaamaan Ärräliigan Suomen mesta-
ruudesta. Edellisvuonna saatu pronssimitali jätti 
meille mitalinälän, joka ajoi meitä eteenpäin suo-
rastaan ryminällä. 
 
Pelasimme pelejä Keravalla, Porvoossa sekä Hel-
singin Myllypurossa, jossa finaaliottelu pelattiin. 
Pelejä kertyi yhteensä 13, joista voitimme 12. Peli 
Porvoota vastaan päättyi tasapeliin (tuomaripeliä, 
tuomaripeliä….). 
 
Finaalipelit olivat suurimmaksi osaksi meidän 
hallinnassamme, siitä kertovat selvät voittoluvut. 
vain yksi päättyi rankkarikisaan, jonka veimme 
tietenkin kotiin. Kultaottelu Turkua vastaan päät-
tyi lukemiin 4-2 meidän hyväksemme, joten pää-
simme kultamitalit kaulassa juhlimaan palkinto-
reppujamme, jotka olivat täynnä DNA:n tuotteita. 
Koulussa meitä muistettiin kakkukahvein, siitä 
kiitokset Peltolan Annelille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM-mestaruus koulujen välisessä salibandyturnauk-
sessa kertoo tasostamme ja koulumme innosta kan-
nustaa meitä liikkumaan. Kiitokset siis koululle. 
 
Kiitos kuuluu myös managerillemme ja koko 
homman pääpirulle eli liikunnanopettajallemme 
Ulla Hyttiselle, sekä loistaville valmentajillemme 
ja vaihtopenkkitunnelman kohottajille Tuukka 
Pohjanlehdolle sekä Niklas Ojatalolle. 
 
Salibandytytöt: #1 Laura Loisa 
 #6 Tiia Heiskanen 
 #9 Janni Rantala 
 #12 Inka Niemi 
 #14 Annamari Lehto 
 #16 Miira Viitanen 
 #20 Tiia-Mari Huovinen 
 #23 Annika Halla 
 #24 Aino Talvi 
 #25 Sanni Leppänen 
 #27 Kaisu Kulmala 
 #33 Hanni Jääskeläinen 
 
Inka Niemi, jutun kirjoittaja 
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Koulujen työajat lukuvuonna  
2007–2008 
 
Syyslukukausi 13.8.–22.12.2007 
syysloma 15. – 21.10.2007 (vko 42) 
 
Kevätlukukausi 7.1.–31.5.2008 
talviloma 18. – 24.2.2008 (vko 8) 
  
Kevätlukukaudella lauantaityöpäivä 
9.2.2008 peruskoululaisille, ei koske esikoulun 
oppilaita. 
 
 
Pornaisten kunnankirjasto 
 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560. 
s-posti: porkir@pornainen.fi 
kesäaukioloajat 4.6–12.8.2007 
ma, ti ja to 12.00–19.00 
ke 8.30–15.00 
pe ja aattoina 10.00–15.00 
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu. 
 
 
Kansaneläkelaitoksen virkailija on tavattavissa 
Pornaisissa joka toinen keskiviikko (parillisten 
viikkojen keskiviikko) kello 8.30–13.30. Tällöin 
myös puhelinvastaanotto numerosta (019) 529 
4563. Muina aikoina soitot Kelan Mäntsälän 
asiakaspalvelun puhelinnumeroon 020 635 
0430 (huomaa muuttunut puhelinnumero). Kirjas-
toon voi jättää Kelalle tarkoitettua postia ja kirjas-
tosta saa Kelan lomakkeita ja esitteitä kirjaston 
aukioloaikojen puitteissa. 
 
 
Sivistyslautakunnan myöntämät kirja-
stipendit esikoululaisille: 
 
Kirveskosken esiluokka: 
0A  
Vera Kusmin (Dinosaurukset-ryhmä) 
Janrik Pitkänen (Kultakalat-ryhmä) 
0B 
Matilda Haakanen (Hevoset-ryhmä) 
Ossi Piiroinen (Auringot-ryhmä) 
  
 

Halkian Esiluokka: 
Aada Nieminen 
(Kissat-ryhmä) 
Miikka Vimpari 
(Ilves-ryhmä) 
  
Laukkosken  
esiluokka: 
Kia Martikainen 
(Vauhtikatti-ryhmä) 
Kaisla Kolehmainen 
(Villikissa-ryhmä) 
 
Sivistyslautakunta onnittelee kirjastipendin saajia 
ja kaikkia tulevia ekaluokkalaisia. Aurinkoista ja 
mukavaa kesää teille kaikille! 
 
 
Pellavasali 
 
Kesäkuussa Pellavasalissa on kirjojen poisto-
myynti, kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa ja 
loppukuun ajan jo perinteeksi muodostuneet kir-
jan kierrätyspäivät. Tervetuloa tekemään löytöjä! 
 
Syyskuussa Pellavasalissa Eija Viitasen tekemiä 
Nukkehahmoja. 
 
Syksyllä Pellavasalissa on runsaasti vapaita näyt-
telyaikoja. Tiedustelut kirjasto (019) 529 4560.  
 
 
Luentosarja syksyllä 
 
Syksyllä Pornaisten sivistystoimi järjestää yhdessä 
Porvoon musiikkiopiston kanssa Pornaisissa luen-
tosarjan.  Tulemme Pornaisissa kuulemaan muun 
muassa Mirja Pyykköä ja Sikke Sumaria. Lisätie-
toja luentosarjasta saa alkusyksystä kirjastosta. 
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Ennakkotietoja syksyn kirjauutuuksista 
 
Vahvaa kotimaista proosaa on odotettavissa useal-
ta kirjailijalta. Kaari Utriolta ilmestyy kolmen 
vuoden odotuksen jälkeen uusi romaani ”Ilkeät 
sisarpuolet”. Leena Lehtolainen yllättää, tänä syk-
synä ei ilmesty Maria Kallio – romaania vaan 
saamme lukea salaperäisen ja jännittävän ihmis-
suhderomaanin. Jännityksen ystävät odottavat 
varmasti mielenkiinnolla sekä Stephen Kingin 
”Kuulolla” romaania että Taavi Soinivaaran ”Ju-
malten sota” teosta. Romantiikan ystäviä hemmo-
tellaan Marian Keyesin uudella kirjalla sekä Diana 
Setterfieldin esikoisromaanilla ”Kolmastoista 
kertomus”, jota on verrattu jopa ”Humisevan har-
jun” ja ”Rebecan” perilliseksi. 
 
Lapsille ja nuorille syksyn kirjasato tarjoaa muun 
muassa uuden Risto Räppääjä – kirjan. Myös iki-
ihanasta Ella-sarjasta ilmestyy uusi kirja. Uusi, 
mielenkiintoinen tuttavuus on kirja yksityisetsivä 
Keplo Leutokalmasta. Näitä kirjoja on mukava 
lukea viimeisen Harry Potterin suomennosta odot-
taessa. Harry Potter and the Deathly Hallows il-
mestyy englanniksi heinäkuussa. Teosta on tilattu 
yksi kappale Pornaisten kirjastoon. Mutta kunhan 
suomennos ko. teoksesta ilmestyy, niin sitä tila-
taankin sitten reilusti kirjastoon! 
 
 

Tekeillä: sijaispankki kirjaston työnte-
kijöille 
 
Oletko: 

 asiakaspalveluhenkinen 
 täysi-ikäinen 
 kykenet työskentelemään itsenäisesti aamu-

/iltavuorossa 
 osaat käyttää Windows-pohjaisia ohjelmia 
 kiinnostunut kirjallisuudesta ja kulttuurista 
 kiinnostunut tekemään kirjastossa sijaisuuk-

sia, lyhyelläkin varotusajalla 
 
Jos tunnet, että yllämainitut ominaisuudet kuvaa-
vat sinua, ilmoittaudu kirjaston sijaispankkiin! 
Tarvitsemme silloin tällöin sijaisia muutamasta 
tunnista useamman päivän sijaisuuteen. 
 
Sijaisen työtehtäviä: 

 asiakaspalvelu (lainaus, palautus, neuvonta), 
koulutamme sinut kirjastojärjestelmän käyttä-
jäksi 

 hyllytys  
 asiointitehtävät (postitus, kopiointi jne) 
 muut mahdolliset tehtävät 

 
Kiinnostuitko? Lähetä sähköpostitse lyhyt viesti 
itsestäsi osoitteeseen porkir@pornainen.fi tai jätä 
kirjaston henkilökunnalle hakemus, jossa kerrot 
itsestäsi ainakin: 

 henkilötiedot 
 lyhyt työhistoria 
 atk taitosi 
 yhteystietosi 
 millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut 
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TEKNINEN OSASTO 
 
Pornainen – Kerava siirtovesihuolto-
linjan vastaanottoon liittyvät  
toimenpiteet 
 
Pornainen – Kerava siirtovesihuoltolinjan raken-
nusvaihetta 1 eli osuutta Murrosta Halkiaan ollaan 
parhaillaan valmistelemassa urakan vastaanottoon. 
Tavoitteena on, että linjaosuus vastaanotetaan 
kesäkuun aikana suunnitellusta aikataulusta myö-
hässä. Myöhästymistä ovat aiheuttaneet mm. vii-
västykset pumppaamotoimituksissa sekä muutok-
set asennustavassa Murron pumppaamolla. 
 
Kyseisellä linjaosuudella on käynnissä viimeiste-
lytyöt sekä linjan merkkaus. Mikäli on tarvetta 
käynnistää viljelytyöt ennen viimeistelytöiden 
loppuunsaattamista, voi niiden suorittamisesta 
tehdä erillisen sopimuksen urakoitsijan vastaavan 
mestarin kanssa. 
 
Vastaanottoon liittyviä toimenpiteitä ovat viimeis-
telytöiden lisäksi mm. tekniset tarkastukset, 
maanomistajilta haettavat hyväksymiskuittaukset, 
painekokeet, viemäreiden kuvaukset, linjojen 
puhdistukset sekä vesinäytteiden otto. 
 
Varsinainen tekninen tarkastus hoidetaan raken-
nuttajan ja urakoitsijan toimesta. Samanaikaisesti 
urakoitsija toimittaa maanomistajille kirjeellä 
lomakkeet työn hyväksymistä varten kunkin 
maanomistajan osalta. Hyväksymiset pyydetään 
palauttamaan mahdollisine huomautuksineen ura-
koitsijan ohjeiden mukaisesti. 
 
Teknisen tarkastuksen lisäksi paineputkissa teh-
dään painekokeet, joilla varmistetaan liitosten ja 
putken pitävyys. Vesijohdon koepaine on suoritet-
tu 10 barilla ja paineviemärin 8 barilla. Paineko-
keiden jälkeen linjat on puhdistettu ns. possulla eli 
puhdistuselementillä. Näin varmistetaan mahdol-
listen maa-ainesten poistuminen linjasta ennen sen 
käyttöönottoa. Vesijohtoverkot lisäksi huuhdel-
laan ja verkossa olevasta vedestä otetaan vesinäy-
te, jolla varmistetaan se, että vesi täyttää sosiaali- 
ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset. 
 
 

 
Viettoviemäriosuudet puolestaan videokuvataan 
ennen niiden käyttöönottoa. Kuvauksella varmis-
tetaan mm. putken oikea kaato ja muoto sekä se, 
että viemäriin ole jäänyt sinne kuulumatonta maa-
ainesta tai vastaavaa. Mikäli kuvaustulos antaa 
aihetta, linjat huuhdellaan ja näin varmistetaan 
niiden puhtaus. Jätevesilinjojen toimivuus vielä 
testataan ennen käyttöönottoa pumppaamoiden 
koekäytöillä. Koekäyttö toteutetaan puhtaalla 

 

 
Paineviemärin painekoe 
 

 
Puhdistuselementin asettaminen vesijoh-
toon 
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vedellä. Koekäytöistä vastaa pumppaamotoimitta-
ja. Koekäytöt käynnistetään vielä kuluvan kesän 
aikana. 
 
Erilaisiin tarkastuksiin ja kokeisiin on varattava 
riittävästi aikaa ennen urakan vastaanottoa, jotta 
voidaan varmistua työn hyvästä laadusta ja raken-
nettujen linjojen toimivuudesta. Rakennusvaiheen 
1 osalta voidaan todeta, että kaikki tehdyt tarkas-
tukset ja kokeet on suoritettu hyväksyttävästi. 
 
 
Ympäristönsuojeluyksikkö 
 
Muutoksia ympäristönsuojeluyksikössä 
 
Vs. ympäristönsuojelusihteeri Mari Pihlaja-
Kuhna, joka on toiminut neljä vuotta Minna Iso-
kallion (o.s.Willström) sijaisena, siirtyy ympäris-
tötarkastajaksi Vihtiin. Minnan sijaisuutta on kui-
tenkin jäljellä vielä toukokuun alkuun 2008 ja 
sijaisuutta tulee hoitamaan 1.6. alkaen Jarna Antti-
la.  
 
Tommi Maasilta jatkaa edelleen ympäristönsuoje-
luyksikön toisena ympäristönsuojelusihteerinä. 
Kuntajako kuitenkin poistuu ja vastuut jaetaan 
työtehtävien perusteella. Jarnan vastuulle tulevat 
mm. maatalouden ympäristönsuojelu ja haja-
asutusalueiden jätevesiasiat. Tommi hoitaa mm. 
maa-ainesten oton valvonnan ja vesilain mukaiset 
tehtävät. Jatkossa kuntapäivystyksen Pornaisissa 
tulee hoitamaan Jarna ja Tommi hoitaa päivystyk-
sen Myrskylässä ja Pukkilassa. 
 
Jarna Anttila 
 
Kerron nyt lyhyesti itsestäni.  Kotoisin olen Puk-
kilasta ja yläasteen olen käynyt Askolassa, joten 
nämä kaksi kuntaa ovat minulle tuttuja. Pornaisten 
kuntaan en sen sijaan ole aikaisemmin tutustunut 
muuten kuin lyhyesti Marin pitämällä kuntakier-
roksella. Olen juuri valmistumassa luonnontietei-
den kandidaatiksi, viralliset paperit saan toivotta-
vasti vielä toukokuun aikana. Opiskelut eivät 
kohdaltani kuitenkaan vielä ole ohi vaan teen par-
haillaan filosofian maisterin opintoja Helsingin 
yliopiston Ympäristöekologian laitoksella Lah-
dessa. Maisterin opinnoista ei paljon puutu, joten 
voin tehdä loput opinnot työn ohessa ja valmistu- 

 
minen maisteriksi tapahtuu todennäköisesti vii-
meistään keväällä 2008. Askolan, Myrskylän, 
Pornaisten ja Pukkilan kuntien ympäristönsuoje-
luyksikköön tulin maaliskuun alussa tekemään 
hevostalliprojektia ja sen tekemistä jatkan vielä 
ympäristönsuojelusihteerin tehtävien lisäksi kun-
nes projekti valmistuu. Aiemmin olen tutustunut 
ympäristönsuojelusihteerin töihin ollessani kesä-
loman ajan Asikkalassa hoitamassa ympäristön-
suojelusihteerin töitä. Olen myös työskennellyt 
puoli vuotta Päijät-Hämeen kuntien järvien kun-
nostus projektissa, jossa tein suojavyöhykesuunni-
telmia ja annoin jätevesineuvontaa. 

 

 
Puhdistuselementin asettaminen paineviemäriin 
 

 
Paineviemärin läpäissyt puhdistuselementti 
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YRITYSESITTELY 
 
Kesäterveiset Metsähovin Tilalta 

 
Metsähovin Tila on maatilamatkailutila Pornaisis-
sa. 
”Siellä pääsee kahville, saunaan, syömään, nuk-
kumaan…..  - ja taas aamupalalle!” 
Myös juhlat ja kokoustilat on mahdollista järjestää 
päärakennuksen tiloissa enintään 25 henkilölle. 
 
Tilan isäntä Jyrki Hovi on vuodesta 1994 saakka 
omistanut tilan, jossa hän on vaimonsa Sari Hovin 
kanssa hoitanut lypsylehmiä ja viljellyt maata. 
 
Maatilamatkailu alkoi kiinnostaa isäntäväkeä, kun 
lypsylehmistä luovuttiin vuonna 2001. Jyrki ja 
Sari kävivät usealla maatilamatkailutilalla asiak-
kaina tutkimassa ja kyselemässä, millaista toimin-
ta on yrittäjän - ja ennen kaikkea asiakkaan näkö-
kulmasta. 
 
”Kokemuksemme oli erittäin myönteisiä. Palvelu 
on ihmisläheistä ja tilat hyvätasoisia, eivätkä ma-
joituspaikat ole ollenkaan laitosmaisia. Yhdessä-
kään paikassa ei isäntäväki harmitellut, että tuli 
aloitettua maatilamatkailutoiminta. 
- Tämähän on sitä, jota me haluaisimme tehdä. 
Tässä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. On-
han mukava nähdä saamaansa palveluun tyyty-
väinen asiakas.” 

 
Maatilamatkailutoiminnalla yleensä on hyvinkin 
laaja sisältö, se on joko maatilan normaalin toi-
minnan ohella tapahtuvaa matkailupalvelua, tai 
sitten ihan päätoimialana tapahtuvaa. Hyvän ruoan 
ja majoituksen lisäksi järjestetään esimerkiksi 
opastettuja retkiä metsään, jossa voidaan mm. 
nauttia luonnosta ja grillata makkaraa nuotiolla. 
Voidaan tutustua maatilan muuhun toimintaan ja 
lapset voivat tutustua eläimiin – edellyttäen, että 
niitä on… Myöskin tilan tuotteita voidaan myydä 
suoramyyntinä. 
 
Metsähovin tilan päärakennuksen laajennus ja 
vanhan osan kunnostus aloitettiin syksyllä 2004. 
Rakentamisen ohella Jyrki ja Sari hankkivat kou-
lutusta ja olivat eri viranomaisiin yhteydessä alka-
van majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittami-
sen takia. Tällä alallahan noudatetaan lakia mm. 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, aivan kuten 
hotelleissakin. 
 
”Viime vuoden elokuussa meillä oli ensimmäiset 
asiakkaat. Moni tulee pääkaupunkiseudulle asi-
oimaan mm. Keski-Suomesta ja tarvitsee majoi-
tusta. Myös helsinkiläiset haluavat joskus pois 
kaupungin hälinästä. 
 
Meillä olleet asiakkaat ovat antaneet hyvää pa-
lautetta, joka on ihan hyvä merkki. 
 
Nyt on ensimmäinen kesä, jolloin asiakkaat pää-
sevät tänne Metsähovin Tilalle nautiskelemaan 
maaseudun rauhasta. 
 
Tärkein asia, johon kiinnitämme erityistä huomio-
ta, ovat asiakkaat. Onhan aina ilo nähdä tyytyväi-
nen asiakas, joka vielä sanoo haluavansa tulla 
uudelleen ystäviensä kanssa.” 
 
Tervetuloa! 
 
Metsähovin Tila 
Jyrki ja Sari Hovi 
Tapiolantie 41, 07170 Pornainen 
Puhelin (019) 6647 084 
Info@metsahovintila.fi, 
www.metsahovintila.fi 
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MUUTA 
 
Uusi palveluhakemisto 
 
Pornaisten uusi palveluhakemisto vuosille 2007 – 
2008 on ilmestynyt ja jaettu toukokuun lopulla 
koteihin ja yrityksiin. Palveluhakemistoa on jat-
kuvasti saatavana myös kunnantalolta, kirjastosta 
ja postista. 

 
Palveluhakemistosta löytyvät  

 Pornaisten kunnan ja muiden julkisten palve-
lujen yhteystiedot 

 paikallinen harrastus- ja yhdistystoiminta 
yhteystietoineen 

 kattava valikoima eri alojen yritysten yhteys-
tietoja  

 
Hakemiston painosmäärä oli 4000 kpl, joten ha-
kemistoon ilmoituksensa antaneet yrittäjätkin 
voiva olla tyytyväisiä, heidän yhteystietojaan tul-
laan selaamaan seuraavan kahden vuoden aikana 
ahkerasti. Hakemiston painotyö kustannettiin ko-

konaan ilmoitustuloilla, joten kiitos hakemiston 
ilmestymisestä kuuluu myös näille yrittäjille!  
 
Hakemiston kansikuvan piirros on Ulla-Maija 
Upolan käsialaa ja hänen kanssaan on tarkoitus 
jatkossakin tehdä yhteistyötä; tällä kertaa valittiin 
kohteeksi Laukkosken Waltari-silta ensi vuoden 
juhlavuoden kunniaksi, tuolloin Laukkoskella 
kesiään viettäneen kirjailija Mika Waltarin syn-
tymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta. 
  
Pornaisten kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n 
yhteistyöprojekteilla on pitkät perinteet,  
palveluhakemisto ilmestyi nyt jo 10. kerran. Se 
tehdään vuorovuosin Pornaisissa järjestettävien 
messujen kanssa, joten ensi vuonna on messujen 
vuoro, päivämääräkin on jo alustavasti lyöty luk-
koon: lauantai 13.9.2008. 
 
Palautetta, vinkkejä, toivomuksia yms. palveluha-
kemiston ja messujenkin suhteen voi lähettää 
osoitteeseen: 
 
Marjatta Sihvo 
projektisihteeri 
Pornaisten kunta 
puh. (019) 529 4530 tai 040 534 3693 
fax (019) 664 7006 
marjatta.sihvo@pornainen.fi 
 
 
 
Vesiosuuskunnat tiedottavat 
 
Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan ja Vesiosuus-
kunta Mustijoen toimisto, osoitteessa Monninky-
läntie 64, on avoinna: 
ma-ke 8.00–15.30 
to 8.00–18.00 
pe 8.00–12.00 
Toimiston puh: 040 4180841 
  
Päivystysnumerot toimistoajan ulkopuolella 
hätä- ja vikatapauksissa: 
Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta ja  
Vesiosuuskunta Mustijoki 040 5327272 
Vesiosuuskunta Suoni 0400 802591
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MLL:n Pornaisten yhdistyksen Kamelipuisto-kampanja 
 
Urheilukentän länsipuolella olevan ns. Kameli-
puiston leikkivälineiden uusimisen osalta on 
MLL:n Pornaisten yhdistys tehnyt tämän kevään 
aikana mittavan kampanjatyön varojen hankkimi-
seksi. Rahaa on kerätty erilaisten tapahtumien 
järjestämisellä, myyntitapahtumilla sekä yritysten 
ja yksityisten lahjoituksilla. Kamelipuiston suun-
nittelukin on saatu lahjoituksena. MLL:n Pornais-
ten yhdistys on myös ollut suunnittelussa aktiivi-
sesti mukana mm. valitsemassa leikkivälineet ja 
kilpailuttanut niiden toimittajat. 
 
Yhdistys luovutti 4.6.2007 kunnanhallituksen 
kokouksen aluksi kampanjan avulla kerätyn 
13.500 euron lahjakortin käytettäväksi Kameli-
puiston leikkivälineiden hankintaan. Yhdistystä 
edustivat Susanna Koskinen, Kati Simoinen, Elina 
Gardin-Kukkonen, Asta Kähkönen ja Mia Thor-
man sekä Saana, Ruusu, Kia ja Joakim. 
 

Kamelipuiston rakentaminen alkaa kun leikkiväli-
neiden toimitukset ovat selvillä eli elokuussa pi-
täisi olla jo osa leikkivälineistä lasten käytössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kamelipuisto 
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Skeitti- ja beachvolleykenttien  
rakentaminen 
 
Viime vuonna jouduimme poistamaan  skeitti- ja 
beachvolleykentät uuden K-marketin tieltä. Uusi 
kenttien paikka on suunniteltu Ponun takana ole-
valle pellolle. Skeitti- ja beachvolleykenttien ra-
kentaminen kuuluu tämän vuoden rakentamis-
suunnitelmaan ja lääninhallitus on myöntänyt 
hankkeelle 17.000 � :n avustuksen. Kenttien ra-
kentaminen on aloitettu nyt kesäkuussa. 
 
Uudelle kentälle siirretään tarkistetut ja kunnoste-
tut, vanhalla skeittipaikalla olleet rakennelmat eli 
kaari (2 kpl), liukureuna (1 kpl), maakaide (1 kpl), 
kalteva taso (2 kpl) ja miniramppi (1 kpl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Skeitti- ja beachvolleykentät 

Skeitti- ja beachvolleykenttien  rakentaminen on aloitettu 
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Luonnollisesti 

Pornainen 
2/2007 

 
Joka talouteen 

Pornaisten kunnan 
alueella jaettava  

kunnan  
tiedotuslehtinen 

 
Ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa 
 

Julkaisija 
Pornaisten kunta 

 
Tiedotusvastaava 

Seija Marttila 
 

Ulkoasu 
Tarja Pietilä 

 
Painosmäärä 

1900 kpl 
 

Painopaikka 
Keravan Kopio-

palvelu Oy 
Kerava 

 
Seuraava numero 

ilmestyy 
syyskuussa 2007 


