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TALOUSARVIO 2012 TP TA TA 

2010 2011 2012

Asukasluku 5 107 5 100 5 177

Muutos-% 0,6 1,5 1,5

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 19,50

Kiinteistövero

- yleinen 1,00 1,00 1,00

- vakituiset asunnot 0,50 0,50 0,50

- muut asunnot 1,00 1,00 1,00

- yleishyödylliset yhteisöt - -  -

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00

Toimintatulot, milj.euroa 2,8 2,9 3,2

Muutos-% 25,3 6,2 4,8

Toimintamenot, milj. euroa 22,1 23,0 24,2

Muutos-% 5,9 4,1 4,4

Verotulot, milj. euroa 15,5 16,0 17,0

Muutos-% 3,3 3,1 6,3

Euroa / asukas 3 037 3 056 3 284

Valtionosuudet, milj. euroa 6,5 6,5 5,9

Muutos-% -1,7 0,0 -9,2

Euroa / asukas 1 272 1 242 1 140

Vuosikate, milj. euroa 2,5 2,1 1,6

Prosenttia poistoista 180 153 115

Euroa / asukas 481 411 303

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,7 1,6 2,0

Lainakanta, milj. euroa 11,6 10,2 12,0

Euroa / asukas 2 275 2 000 2 318

Talousarvio 2011 – taloussuunnitelma 2011–2013 
 
Pornaisten kunnan vuoden 2012 talousarviota 
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen omaa-
van kunnan budjetiksi. Talousarvion ja talous-
suunnitelman laatimista kuitenkin vaikeutti mm. 
valtionosuuksien huomattava väheneminen, n. 
610.000 e (9,2 %) ja uudelleen uhkaamassa oleva 
lama sekä kuntakentän yleinen uudistusmyllerrys. 
Talousarvion laadinnassa jouduttiin edelleen kar-
simaan suunniteltuja investointeja, jotka olisivat 
ajoittuneet suunnitelmakaudelle ja olisivat tien-
neet toteutuessaan velkamäärän huomattavaa kas-
vua.  Käyttötalous joudutaan suunnitelmakaudella 
vetämään erittäin kireälle mm. velkojen maksun 
johdosta, josta syystä menojen lisäyksiin ole juu-
rikaan varaa. 
 
Toimintamenot kasvavat 4,4 %. Toimintatu-
lojen arvioidaan kasvavan n. 4,8 % verrattu-
na kuluvan vuoden talousarvioon.  Toimin-
tamenojen kasvua selittävät pääosin yleinen 
hintatason nousu, perusturvatoimeen ja kou-
lutoimeen kohdistuvat kasvupaineet sekä 
palkankorotukset.  Nettomenot kasvavat 4,4 
%. Veroprosentteja ei muutettu. Verotulojen 
odotetaan kasvavan n. 6,3 % mutta valtion-
osuudet vähenevät peräti 9,2 %. 
 
Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy 
mm. väestön määrän kasvuna.  Kunnan väes-
tömäärä on kymmenessä vuodessa lisäänty-
nyt noin tuhannella henkilöllä. Viimeisen 
vuoden aikana asukasluvussa ei ole tapahtu-
nut kasvua. Vaikka asukasluvun kasvu on 
hidastunut, asettavat suunnitellut investoin-
nit, valtionosuuksien väheneminen ja laino-
jen takaisinmaksut kunnan talouden erittäin 
suurien haasteiden eteen.   
 
Vuoden 2012 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 
2,0 miljoonaa euroa, mm: 
- vesi- ja viemärirakentamisen II-vaiheen 

rakentaminen Linnunlauluun 
- avustukset vesiosuuskunnille 
- kunnallistekniikan ja katujen rakentami-

nen  
 

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu 
karsimaan ja siirtämään eteenpäin talousti-

lanteen vuoksi. Investoinnit joudutaan toteutta-
maan lainarahoituksella.  Vuoden 2013 nettoin-
vestoinnit ovat 4,5 miljoonaa euroa ja vuoden 
2014 nettoinvestointien määrä on 3,3 miljoonaa 
euroa. Edellä mainitut sillä edellytyksellä että 
kouluinvestointia lähdetään toteuttamaan.   
 
Kunnan lainakanta vuoden 2012 lopussa on n. 12 
milj. euroa (2.318 e/asukas).   
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouk-
sessaan 14.11.2011. 
 
Lisätiedot: Timo Kaikkonen, kamreeri 
040 7191 885 
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 

Talousarvio 2012 – taloussuunnitelma 2012–2014 
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Mopo-keskustelu 
 
Kunnantalon valtuustosalissa käytiin 20.10.2011 
iltapäivällä mopo-keskustelu, johon osallistui 
kunnan asukkaita, K-kauppiaat, Salen edustajat ja 
kunnan työntekijöitä kunnanjohtaja Markku Hytti-
sen johdolla. 
 
Keskustelun aikana kävi ilmi, millaisia ongelmia 
mopot ja mopoilijat aiheuttavat kunnan alueella – 
erityisesti keskustassa Salen ympäristössä. Mopo-
jen ääni ja ajankohta, jolloin mopoilla ajetaan, 
koetaan suurimmaksi ongelmaksi. Myös joidenkin 
mopoilijoiden varomattomat teiden ylitykset ja 
risteyksistä kääntymiset koettiin aiheuttavan vaa-
ratilanteita. Puheenvuoroissa tuli esille erilaisia 
ratkaisuehdotuksia, miten ongelma saataisiin Sa-
len ja lähiympäristöstä poistumaan, ehdotettiin 
aitaa tai istutuksia estämään Salen pihalle pääsy. 
Lisäksi keskusteltiin liikennöintiä parantavista 
järjestelyistä Koskitien, Välitien ja Kirkkotien 
risteyksen osalta. Esille tuli myös ehdotus tehdä 
kauemmas keskustasta, oma mopo- ja moottori-
pyöräparkki, jossa voisi vapaasti kokeilla omia 
pyöränkäsittelytaitojaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskustelun lopuksi kunnanjohtaja Markku Hytti-
nen veti yhteen, miten asian kanssa tullaan tule-
vaisuudessa etenemään: 
 

 
 

Uutisia 

� Varuboden-Osla selvittää kunnan 
kanssa yhteistyössä, minkälainen 
aita Salen ympärille voidaan ra-
kentaa. 

 
� Kunta selvittää omilla teillään ja 

kaduillaan, miten mopoilla ympä-
riajot voitaisiin estää.  
 

� Tiedotetaan kuntalaisia mm. häi-
rintään, kotirauhaan, ilkivaltaan ja 
korvausvelvollisuuksiin liittyvästä 
lainsäädännöstä. 
 

� Vapaa-aikatoimi jatkaa oman 
toimintansa tarjoamista nuorille ja 
muistuttaa mopoilijoita, sekä 
puuttuu tilanteisiin mahdollisuuk-
siensa mukaan.  
 

� Mahdollisesti ensi vuonna perus-
tettava nuorisovaltuusto saa asi-
an puitavaksi ja se voi omalta 
osaltaan ottaa kantaa asiaan ja 
ideoida ratkaisuvaihtoehtoja.  
 

� Kouluissa jatketaan liikennekas-
vatusta osana opetussuunnitel-
mia. 
 

� Kuntalainen voi omalta osaltaan 
ottaa kuvan häiriköivästä mopos-
ta, jossa näkyy rekisterinumero ja 
ilmoittaa itse asiasta poliisille. 
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Lähipoliisin joulutervehdys 
 
Monessa perheessä ja monen sydämessä vuoden 
odotetuin juhla kolkuttaa kohta kotiovilla.  
Tuota juhlaa, jota on vietetty aikojen alusta jo 
muinaisen Mesopotanian ajoista lähtien, on ollut 
ennen kaikkea sovinnon ja rakkauden perhejuhla. 
Joulu tulee saattamaan jälleen perheitä yhteen 
viettämään sitä niin odotettua yhteistä aikaa.  
Yhdessäolo, yhteisöllisyys sekä toisten huomioon 
ottaminen ovat niitä ”jouluhengen” elementtejä. 
Lahjojen antaminen, poismenneiden muistaminen, 
iloinen ja rauhallinen joulunvietto läheisten kes-
ken saavat aikaan Joulun. Ei pidä kuitenkaan 
unohtaa muinaisen mesopotanialaisen ”joulun” eli 
auringonjuhlan Zagmukin tarkoitusta antaa men-
neitä anteeksi itselleen ja lähimmäisille. 
 
Otin keväällä vastaan lisätehtäväksi toimia pää-
toimeni ohella Mäntsälän ja Pornaisten lähipolii-
sina. Lähipoliisit eli entisten aikojen korttelipolii-
sit luotiin äänitorviksi hallinnon ja oman korttelin-
sa, nykyään toiminta-alueensa välille.  

Nyt kun ynnäilen rapian puolen vuoden kokemuk-
sia Pornaisista, nousee ensisijaisina ajatuksina 
Pornaisten nuoriso ja Pornaisten kunnan mukavat 
työntekijät.  
 
Nuorison minulle teettämä työ on rajautunut aika 
lailla pariin ongelmaan. 
Nuoriin liittyvät ongelmat ovat sen sorttisia, etten 
niitä yksin kykene selvittämään vaan tarvitsen 
siihen teidän kyläläisten apua!  
Yhtenä ongelmana on moottoriajoneuvoilla ral-
laaminen ja häiritsevä ajaminen niin keskusta-
alueella kuin syrjäisillä sivuteilläkin. 
Toisena ongelmana on nuorison päihteiden käyt-
tö! Hetken hiljaisuuden jälkeen poliisin tietoon on 
taas ruvennut tulemaan tietoja ja näyttöä nuorten 
huumausaineiden käytöstä.  
Poliisi tulee puuttumaan tähän ongelmaan. 
Nämä ehkä joidenkin mielestä vähäpätöiseltä kuu-
lostavat ongelmat kaikkien maailman pahuuksien 
rinnalla ovat tuottaneet pelkoa, vaivaa ja unetto-
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”Annetaan menneet 

anteeksi ja  

aloitetaan jo tänään 

pienillä teoilla  

rakentamaan  

viihtyisämpää  

huomista” 

 

mia öitä sekä vaaraa Pornaisiin, joten näille asioil-
le on saatava muutos!  
Nyt tarvitaankin sitä jouluhenkeä, yhteisöllisyyttä, 
toisten huomioimista ja anteeksi antamis-
ta. 
 
Hyvät perheet, keskustelkaa kotona las-
tenne kanssa liikennekäyttäytymisestä ja 
päihteiden käytöstä. Lapset tarvit-
sevat opastusta ja ohjeistusta 
sekä valvontaa. Pelisään-
nöt ja hyvät tavat anta-
vat henkisen kasvami-
sen eväät myös myö-
hempää itsenäistä 
elämää varten. Toi-
nen huomionarvoi-
nen seikka vanhem-
mille on korvausvas-
tuu. Siitä on myös 
hyvä muistuttaa kasva-
vaa jälkipolvea. 
Vahingonkorvausvastuu on 
lähtökohtaisesti sataprosenttinen meillä jokaisella. 

Jokainen on ikään katsomatta velvollinen kor-
vaamaan aiheuttamansa kulut esimerkiksi vahin-
gonteko -rikoksissa. Tekijän ikä voi tuoda neuvot-

teluvaraa korvauksen suorittamiseen. 
 
Viime kädessä kuntalaiset itse luovat 
asuinpaikastaan viihtyisän ja turval-
lisen kotoisan ympäristön asua eli 
luonnollisen ja viihtyisän kotiseudun. 
Pieni ajatus ja pieni hetki päivässä 
muillekin kanssaeläjille, edes pieni 
harkinta silloin tällöin esimerkiksi 
liikenteessä luovat kummasti hyvää 
mieltä sekä turvallisuutta.  
Olkoon Stop-merkin noudattaminen 

ja nopeusrajoituksissa pysyminen kuin 
oven avaus tai pieni hymy toiselle. 
Annetaan menneet anteeksi ja aloitetaan jo 

tänään pienillä teoilla rakentamaan viih-
tyisämpää huomista. 

 
Rauhallista Joulua toivottaa  

vanhempi konstaapeli Niko Manninen  
Keski-Uudenmaan poliisista!

 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluliikenne jatkaa ensi vuonnakin 
 

 
 

Palveluliikenne jatkaa liikennöintiä ensi vuonna entisen aikatau-
lun mukaisesti tiistaisin. 
 
Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tilata kuljettajalta haun koti-
ovelta. Tilaus kotiovelta hakuun tehdään maanantaina klo 20.00 
mennessä numerosta 0400 959 086 (Raimo Saittola). Kutsuoh-
jausmatkat saattavat aiheuttaa aikatauluihin pientä viivettä.  
 
Palvelulinjamaksu määräytyy linja-autotaksan mukaan. 
 
 

Palveluliikenne 
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Pornaisten kunnankirjasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuokrattava näyttely- ja kokoustila 

kirjaston alakerrassa, Pellavasalissa  
 
Näyttelytilan pinta-ala on n. 40 m2, näyttelyseinää 
n. 14 m. Tila on ensisijaisesti rakennettu kriisiajan 
johtokeskukseksi (erityisrakenteiset seinät, teräk-
siset ikkunaluukut), mutta toimii kirjastoon yhdis-
tettynä näyttely- ja kokoustilana. 
 
Kahdella seinällä on ilmoitustaulut (150 cm x 260 
cm). Valaistuksena yleisvalon lisäksi on siirrettä-
viä kohdevaloja, luonnonvaloa niukasti. Pimentä-
minen on mahdollista. Tila soveltuu veistosten 
esittelyyn tietyin rajoituksin. Saatavilla on ripus-
tustarvikkeita, lattiasermejä ja vitriinejä. Lisäksi 
av-välineistä piirtoheitin ja valkokangas, TV, vi-
deo- ja dvd - laitteet. 
 
Perussiivous ja valvonta kirjaston aukioloaikoina. 
Näytteilleasettaja hoitaa itse järjestelyt, ripustuk-
sen ja mm. avajaissiivouksen. 

Näyttelyjakson pituus pääsääntöisesti 1 kk. Tila-
vuokra myyntinäyttelyiden osalta 56,00 €/kk, 
muiden näyttelyiden osalta 37,00 €/kk. 
 
Tila on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, harrastajil-
le ja yhteisöille. Vapaamuotoisia hakemuksia 
otetaan vastaan jatkuvasti. Pellavasali toimii myös 
monitoimitilana, jossa näyttelyn aikana voi olla 
muitakin tilaisuuksia. Näyttelytoiminta mukaute-
taan kirjaston muiden toimintojen vaatimuksiin. 

Pornaisten kunnankirjasto 

Pornaisten kunnankirjasto 
 

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

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

Joulun ja loppiaisen  
ajan muutokset kirjaston aukioloajoissa: 
5.12.2011    9.00 – 15.00 
5.1.2012    9.00 – 15.00 
 

Muuten kirjasto on auki normaalisti joulun ajan, 
tervetuloa hakemaan lomalukemista! 

Kirjasto Facebookissa 
 
Olethan huomannut, että kirjasto on nykyisin Facebookissa, meillä on 96 ”tyk-
kääjää”, käyhän fanittamassa meitä. Facebookin kautta saat muun muassa tie-
toja kirjaston tapahtumista, näyttelyistä ja muusta mielenkiintoisesta. 
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Pellavasalin näyttelyt 2012 
 
Tammikuu: 

Keramiikkaa – kansalaisopisto 
 
Helmikuu  

Sirkus saapuu kirjastoon – Markus Majaluoma 
 
Näyttelykalenterissa on tilaa, Pellavasalin vara-
ukset ja tiedustelut 040 174 5060/kirjaston  
palvelupiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoida Kela-asioitasi Pornaisten  

yhteispalvelussa 
 
Kela-asioita voi hoitaa helposti monin eri tavoin: asioimalla 
verkossa, näyttämällä Kela-korttia apteekissa, puhelimitse ja 
piipahtamalla toimistoon tai yhteispalveluun. Yhteispalvelua 
on nyt tarjolla myös Pornaisten kirjaston yhteydessä. Yhteis-
työllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut niin 
haja-asutusalueilla kuin taajamissa. 
 
Yhteispalvelussa asiakas saa monia julkisten tahojen palveluja 
keskitetysti yhdestä paikasta. Kela-asioissa saa neuvontaa ja 
apua lomakkeiden täyttämiseen, ja sinne voi palauttaa täytetyt 
hakemukset. Yhteispalvelun työntekijät auttavat myös verk-
koasioinnin kanssa.  
 
Pornaisten kunnan yhteispalvelupisteessä, kirjastossa, osoit-
teessa Kirkkotie 174, on saatavana eri viranomaisten lomak-
keita, esitteitä sekä neuvontaa kirjaston henkilökunnalta. Li-
säksi yhteispalvelupisteessä on kolme tietokonetta sekä ko-
piokone asiakkaita varten. Yhteispalvelupisteen palvelun hoi-
taa kirjaston henkilökunta. 
 
Toimistonjohtaja, asiakkuusvastaava Maija Usvola 
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Medialuokan kuulumisia - kevääksi lukupiiritoimintaa? 
 
Medialuokan kymmenen tietoko-
netta ovat olleet syksyn mittaan 
monenikäisen kuntalaisen käytössä. 
Syksy on mennyt toimintaa suunni-
teltaessa ja selvitettäessä sitä, miten 
Medialuokka voisi palvella koulu-
jen, erilaisten yhteisöjen ja yksit-
täisten asiakkaiden tarpeita ja kiin-
nostuksen kohteita. 
Luokkaa on tähän mennessä käytet-
ty muun muassa kirjastonkäytön-
opetukseen, erilaisten mediatuotos-
ten tekemiseen ja mediakriittisyy-
den käsittelyyn. 
 
Luokka on omiaan tukemaan koulu-
jen mediakasvatusta, mutta koulu-
yhteistyön lisäksi eri-ikäisten kun-
talaisten toiveet ja tarpeet toimintaa 
suunniteltaessa on pyritty ottamaan 
huomioon – tästä esimerkkinä suosittu verkko-
pankkiopastus yhteistyössä pankin kanssa. Kevät-
puolelle suunnitteilla on esimerkiksi lukupiiritoi-
mintaa, jonka pääpaino olisi sosiaalisen median 
hyödyntämisessä: tietokoneiden käytön ja lukemi-
sen yhteisöllisen puolen tavoittamisessa. Mitä 
muuta toimintaa keväällä voisi Medialuokassa 
järjestää? Jotta kysyntä ja tarjonta voisivat kohda-
ta, otetaan ideoita luokan käytöstä mielellään vas-
taan! 

 
Yhteystiedot: Riitta Peltonen, 
 riitta.peltonen@pornainen.fi tai  
040 174 5091 (vastaajaan voi jättää viestin). 
 
Voit myös ilmoittaa Riitalle, mikäli olet kiinnos-
tunut tietokonepainotteisesta lukupiiritoiminnasta 
- kirjallisuuden suhteen lukupiirissä on tarkoitus 
pitää matalaa profiilia, joten mikään lukutoukka 
kurssille tullakseen ei tarvitse olla. 

 
 

Medialuokka kirjaston alakerrassa 
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Vapaa-aika toimi syksylläkin 
  
Aloitimme lokakuun alusta alkaen kirjaston kans-
sa yhteistyössä Läksy-Jelpin, johon alakoululaiset 
voivat tulla tekemään läksyjään tiistaisin ja tors-
taisin kello 13–15. Paikkana on kirjaston Pellava-
sali ja uusi medialuokka, paikalla on kirjaston 
työntekijä Riitta Peltonen ja vapaa-aikatoimelta 
Riina Haapakoski. 
  
Olimme mukana toteuttamassa Camera Obscura- 
viikkoa koululla yhteistyössä seurakunnan, ylä-
koulun sekä Helsingin NMKY:n kanssa. Kiitos 
myös vapaaehtoistyöntekijöille! Ohjelman avulla 
autetaan oppilasta jäsentämään suhdettaan päihtei-
siin. Viikon aikana käytiin luokittain oppimas-
sa laajapohjaista arvokasvatusta ja vuoropuhelua 
aikuisten kanssa. Päihdeteemaa ei käsitelty irralli-
sina asioina, vaan siinä otetaan huomioon oppilai-
den tunteet, asenteet ja kokemukset. Vuorovaiku-
tuksessa aikuisten kanssa nuoria vahvistettiin vas-
tuulliseen päätöksentekoon päihdekysymyksissä. 
 
Harrastepäivää vietettiin Pornaisten yläkoululla 
5.11.2011. Harrastuksiaan ja toimintaansa tänä 
vuonna esitteli 23 innokasta toimijaa. Lisäksi eri-
laisia esityksiä ja näytöksiä oli kymmenkunta ja 
tilaisuudessa sai kokeilla monenlaista urheilullis-
ta, taiteellista sekä tieteellistä aktiviteettia. Vie-
raskirjaan nimensä laittoi 118 kävijää, mutta to-
dellinen hymyilevien kasvojen määrä oli suurem-
pi. Palautteessa tapahtumaan oltiin tyytyväisiä ja 
sanallinen palaute oli innostavaa ja kiittävää. Noin 
puolet palautteen antajista haluaisi tapahtumaan 
vielä enemmän esittelijöitä ja tekemistä. Katso-
taan mitä ensi vuodeksi taas keksitään! Suuret 
kiitokset kaikille järjestäjille, esittelijöille ja kävi-
jöille!  

Syksyn aikana vapaa-aikatoimi järjesti retket Kar-
jala-turnaukseen isänpäivänä, sekä retken yhdessä 
Mäntsälän kunnan kanssa Elämä Lapselle -kon-
serttiin. Syyslomaviikon Flamigoretki peruuntui 
vähäisen osallistujamäärän takia. 
  
 

 
 
 
Syyslomalla pidimme Yöponun isommille PoNu-
kävijöille ja yhden yön kestävän syysleirin 9-12-
vuotiaille. Syysloman lauantaina PoNu:ssa oli 
soittamassa paikallinen nuortenbändi Six String 
Quartet ja juhlistimme hieman Halloweenia sa-
malla. 
  
Suunnittelemamme diskot peruimme, koska mo-
net muut tahot järjestivät niitä samoihin aikoihin. 
Korvasimme ne junnuponulaisten tietokisaponulla 
ja isompien pitsanleivontalauantailla.  
  
Olemme jo jonkin aikaa järjestäneet nuorisotalo 
PoNu:lla joka kuukauden ensimmäinen tiistai X-
Dayn, eli teemme yhdessä jotakin äksöniä. Viime 
X-Dayt ovat kuluneet pullan lepomisen, pingis-
turnauksen sekä Kuukauden Kysymyksen aloitta-
misen merkeissä.  
  
Kuukauden kysymys on vapaa-aikatoimen PoNu- 
kävijöiltä kysymä ajankohtainen, kuukausittain 
vaihtuva kysymys, jonka vastauksista teemme 
kuukauden vaihtuessa yhteenvedon PoNun seinäl-
le ja Nuorisotalo PoNu:n Facebookin muistiinpa-
noihin. 
 
 

Vapaa-aikatoimen palsta 
 

Syksyllä retkeiltiin Elämä Lapselle -konserttiin 
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Loppuvuonna PoNu:ssa on luvassa vielä itsenäi-
syyspäivä-aiheinen X-Day, junnuponun ja isom-
pien pikkujoulut, sekä PoNu-Lanit väliviikolla. 
PoNu joululomailee 22.11.2011- 2.1.2012. 
 
Muun toiminnan lisäksi vapaa-aikatoimessa on 
myös toiminnassa Pornaisten nuorten työpaja sekä 
Pornaisten etsivä. Olemme näiden työmuotojen 
kautta auttaneet jo reilua paria kymmentä nuorta 
löytämään itselleen koulu- tai työharjoittelupai-
kan. Osa nuorista on työharjoittelun kautta löytä-
nyt itselleen oppisopimus- tai työpaikan. Työpa-
jalle tai etsivän nuorisotyöntekijän puheille voi 
hakeutua nuoria, jolla ei ole koulu- tai työpaikkaa 
tai hän haluaa muuten miettiä mitä elämältään 
etsii. Yhteyttä työntekijään voivat ottaa myös 
vanhemmat. Työpajatoiminnasta vastaa Tea Nie-
minen puh. 040 174 5069, 
tea.nieminen@pornainen.fi 
  
Vapaa-aikatoimen väki toivottaa mahtavaa talvea 
kaikille! 

 
 

 
 
 

Koulujen yhteinen joululevy ”Tunnethan jou-jou-joulun”   
 
Pornaisten kunnan koulujen ensimmäinen yhtei-
nen joululevy ”Tunnethan jou-jou-joulun” on 
saatavilla!  Uudella joululevyllä esiintyy yli 200 
kuntamme lasta ja nuorta joulun riemukkaiden ja 
herkkien tunnelmien tulkitsijoina.  Levyn juhlava 
julkistaminen tapahtui joulumyyjäisten yhteydessä 
Pornaisten koulukeskuksessa sunnuntaina 
27.11.2011.  
 
Levymyynti alkoi heti ovien avauduttua. Äänit-
teen hinta on 15 euroa ja siitä kertyvä tuotto ohja-
taan Pornaisten koulujen taidetoiminnan tukemi-
seen – lämmin kiitos jo etukäteen! 
 
Joululevyjä voi ostaa käteismaksulla kunnankir-
jastosta, puh. 040 174 5060,  ja yläkoulun  
kansliasta, koulusihteeri Anneli Peltolalta,  
puh. 040 527 7653.  
 
 
 

 
 

Nuorisotalo PoNu 

Koskitie 2, 07170 Pornainen 
Avoinna: 
ma  18-21 isot pe 18-22 isot 
ti  18-21 isot la 18-22 isot 
to  16-19 junnut 
 
Tiedustelut ja yhteydenotot vapaa-aikaohjaaja 
Riina Haapakoski p. 040 174 078 
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Kansalaisopiston opetus jatkuu 9.1.2012 alkavalla viikolla. 
Voit kysellä paikkoja jo syksyllä alkaneille kursseille toimistosta. Koko lukuvuoden kestävän kurssin kurs-
simaksu puolitetaan, jos tulet mukaan vasta keväällä. Useille kursseille mahtuu vielä mukaan, kysy roh-

keasti vapaita paikkoja! 
 
Keväällä 2012 alkavia kursseja Pornaisissa: 

 

Tietotekniikan perusvalmiudet ikäihmisille 

*mini* 
9.1.-13.2.2012 
nro 340162 
Pornaisten yläkoulu. Ikäihmisille suunnatulla 
kurssilla perehdytään tietokoneen peruskäyttöön. 
Selvitetään rauhallisella tahdilla, miten tietokonet-
ta käytetään. Opetellaan kirjoittamaan kirje ja 
tulostamaan se. Perehdytään myös internetin käy-
tön alkeisiin. Koulutus on opetushallituksen tu-
kemaa opetusta, ja se on tarkoitettu 63 vuotta täyt-
täneille tai eläkeläisille. Jos kurssilla on tilaa, tätä 
nuoremmatkin voivat tulla mukaan maksamalla 
normaalin kurssimaksun 61 €. 
 

Pilates jatko/kevät  
9.1.-14.5.2012 
nro 830162 
Pornaisten yläkoulu. Tämä tunti sopii jo pilatek-
sessa edistyneille. Hallitset pilateksen perusteet. 
Tunnilla edetään reippaammin liikkeestä toiseen 
ja käyttäen eri variaatioita liikkeistä. 
 
 

Keramiikka 
12.1.-11.4.2012 
nro 110467 
Pornaisten yläkoulu. Opetellaan käyttö- ja koriste-
esineiden valmistamista erilaisia savilajeja käsin 
muotoilemalla sekä dreijaamalla. Perehdytään 
erilaisiin koristelutekniikoihin, kuten engobeen, 
painokuviointiin sekä saven värjäykseen. Kurssi 
soveltuu vasta-alkajille ja aiemmin harrastaneille. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta. 
 

Eurooppalaisten kaupunkien taidetta ja 

arkkitehtuuria 
17.1.-13.3.2012 
nro 130161 
Pornaisten yläkoulu. Tällä kurssilla saadaan lyhyt 
katsaus eurooppalaisten kaupunkien taideaartei-
siin ja arkkitehtuuriin. Ti 17.1 Madrid, ti 24.1 
Rooma, ti 31.1 Bologna, ti 7.2 Lyon, ti 14.2 Lon-
too, ti 28.2 Tallinna, ti 6.3 Tukholma ja  ti 13.3 
Amsterdam. 
 
 
 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 
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Ilmaiset laululeikkihetket vauvasta vaariin 
17.1., 14.2., 13.3.2012 
nro 110181 
Toimipaikka avoin. Laululeikkejä kaikenikäisille 
vauvasta vaariin. Ei kurssimaksua. 
 

Keskiaikaiset yrtit – viljely ja käyttö 
24.1.-14.2.2012 
nro 710362 
Pornaisten yläkoulu. Keskiajan yrttitarhassa kas-
vatettiin yrttejä sekä tuoksun, kauneuden, mauste-
käytön että lääkekäytön takia. Kurssilla tutustu-
taan keskiajan yrttitarhaan, sen muotoon, toimin-
taan, yrtteihin ja erityisesti yrttien käyttöön. Saat 
tietoa ja opit hyödyntämään monia kauniita yrtte-
jä, jotka menestyvät helpolla hoidolla ja vaatimat-
tomassakin maassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotipihan hyötykasvit 
1.2.-7.3.2012 
nro 710360 
Pornaisten yläkoulu. Tehopaketti hyötykasvien, 
kuten hedelmäpuiden, marjapensaiden, yrttien ja 
vihannesten viljelystä kotipihalla; mitä missä mil-
loin ja miten. 
 

Digikamera ja kuvankäsittely 
27.2.-26.3.2012 
nro 340163 

Pornaisten yläkoulu. Perehdytään kuvankäsittelyn 
perusteisiin. Siirretään kuvia digikamerasta tieto-
koneelle ja harjoitellaan kuvien pienimuotoista 
muokkausta ja korjausta. Tutustutaan eri kuva-
muotoihin ja niiden ominaisuuksiin. Kuvankäsit-
telyssä käytämme ilmaista Paint.NET -
kuvankäsittelyohjelmaa. Osallistujat saavat kurs-
silta Paint.NET -ohjelman asennus CD:n. 
 

Hopeaketju 
3.-4.3.2012 
nro 110466 
Pornaisten yläkoulu. Punotaan perinteisin käsi-
työmenetelmin ketjuja hopealangasta. Muinais-, 
Kuningas-, Cordell-, ym. ketjuista valmistetaan 
kaulakäätyjä, ranne- ja nilkkakoruja, kellonperiä 
sekä korvakoruja. Omia työvälineitä ei tarvita. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta. 
 

Carl Larsson – taiteilijaelämää 
20.3.2012 
nro 130162 
Pornaisten yläkoulu. Luennolla tutustutaan ruotsa-
laistaiteilija Carl Larssonin taiteeseen ja elämään. 
 

Juoksukoulu alkeet B 
21.3.-16.5.2012 
nro 830170 
Toimipaikka avoin. Kevään juoksukoulussa saat 
opastuksen juoksuharrastuksen aloittamiseen. 
Vaikka olisit kokenut konkari, tule päivittämään 
ja jakamaan kokemuksesi samanhenkisessä seu-
rassa.  
Juoksukoulussa käymme läpi ravitsemusta, kun-
nonkohottamista ja tietysti juoksutekniikkaa. Saat 
myös opastusta varusteisiin ja sykemittarin käyt-
töön.  
 

Voimaa ja iloa väreistä 
24.3.2012 
nro 320360 
Toimipaikka avoin. Värien vaikutus meihin on 
suurempi kuin uskommekaan. Voimme kohentaa 
niiden avulla mielialaamme ja sekä parantaa eli-
mistömme toimintaa. Kurssilla etsitään osallistuji-
en voima- ja persoonavärejä ja käydään läpi väri-
mieltymystemme syntymekanismeja ja eri väri-
kausia eläessämme. Värivalintojen vaikutus pu-
keutumisessamme ja sisustuksessamme on  myös 
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huomattava. Lisäksi tutustumme väreihin chakra-
tietouden ja värimeditaation avulla. Anna värien 
tuoda energiaa ja iloa elämääsi. Ota mielel-
lään mukaasi omat värikynät ja eväät. 
 

Trimmipäivä 2 
28.4.2012 
nro 830171 
Parkkojan koulu. Trimmipäivä sisältää viisi eri-
laista ryhmäliikuntatuntia. Voit osallistua näihin 
kaikkiin tai valita vain osan päivän tunneista, joi-
hin tulet mukaan.  
Klo 9.00-9.45 Kuntotanssi. Tällä tunnilla pääset 
helppojen ja yksinkertaisten askelten & mukaansa 
tempaavan musiikin avulla tanssimaan tähtiin! 
Paria tai aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. 
Klo 9.50-10.35 Muokkaus-circuit. Tunti on kier-
toharjoittelulla tapahtuva lihaskuntotunti. Vauhdi-
kas musiikki antaa treeniin hyvät potkut! 
Klo 10.40-11.25 Vatsatreeni. Keskivartalon teho-
tunti, jossa harjoitetaan monipuolisesti  keskivar-
talon lihakset. 
Klo 11.40-12.25 Taistelu. Tunti, jossa musiikki 
antaa iskuihin ja potkuihin voimaa.  
Klo 12.30-13.15 Venyttely. Hyvä päätös Trimmi-
päivälle on rauhallinen venyttely ja rentoutumi-
nen. 
Ota oma jumppa-alusta mukaan. 

Kudontaa ja punontaa koululaisille  
4.-7.6.2012 
nro 110468 
Käsityökeskus Aivina. Kurssi on suunnattu 8-12-
vuotialle koululaisille. Kudotaan mm. mattoja, 
poppanaa ja punotaan erilaisia nauhoja. Kurssi-
päivien aikana ehtii kutomaan 2-4 pientä työtä.  
Kurssimaksu sisältää 8 € materiaalimaksun. Muis-
ta ottaa eväät mukaan. 
 

Vapaaehtoistyön kurssi 
27.2.-26.3.2012 
nro 320561 
Aurinkomäen palvelukeskus. Ystävä- ja tukihen-
kilötoiminnan peruskurssi on tarkoitettu aikuisille, 
jotka haluavat toimia Suomen Punaisen Ristin 
ystävinä ja tukihenkilöinä. Kurssilla tutustutaan 
ystävätoimintaan ja sen periaatteisiin sekä anne-
taan tietoa ja tukea vuorovaikutukseen, ihmisen 
kohtaamiseen ja vaikeisiin tilanteisiin. Kurssista 
saa SPR:n todistuksen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilmoittautumiset kevään kursseille 2.1.2012 klo 9.00 alkaen osoitteessa 
www.mantsalanopisto.fi tai p. 040 314 5371. 
  

Mäntsälän kansalaisopiston kurssien maksuvälineenä käyvät Smartumin Lii-
kunta- ja kulttuurisetelit sekä Luottokunnan Virikeseteli. Käteiskassan puut-
tumisen vuoksi toivomme, että koko kurssimaksu maksetaan seteleillä. Sete-
leillä ei voi maksaa avoimen yliopiston kurssimaksuja. Setelit tulee toimit-

taa henkilökohtaisesti kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Lasku-

jen lähettämisen jälkeen seteleillä ei voi maksaa. 
  

Mäntsälässä setelit otetaan vastaan kansalaisopiston toimistossa, os. Vanha 
Porvoontie 19. Pornaisissa seteleitä otetaan vastaan kirjastossa ti 24.1.2012 
klo 18.00–19.00, os. Kirkkotie 174.  
 

  
 

Porvoon Sähköverkko Oy vastaa Pornaisten kunnan tie- ja katuvalaistuksen suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. 
Rikkoutuneista tai vioittuneista katuvalaisimista voi nyt tehdä ilmoituksen kätevästi myös netissä 
osoitteessa www.porvoonenergia.fi/fi/sahko/katuvalaistus. Vikailmoitukset puh. 020 690 144. 
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Yrityskummi on yrittäjän olkapää 
 
Yrityskummitoiminta alkoi Suomessa 1990-luvun 
lamavuosina. Tavoitteena oli auttaa ongelmissa 
olevia yrityksiä ja edesauttaa tulevaisuuden me-
nestyjiä. Nyttemmin toiminta on laajentunut miltei 
koko Suomen kattavaksi ja myös Keski-
Uudellamaalla toimii aktiivisten yrityskummien 
joukko. Vapaaehtoiset ja yrityselämässä elämän-
työnsä tehneet yrityskummit toimivat pienten ja 
keskisuurten yritysten johdon opastajina. He pyr-
kivät tukemaan ja ohjaamaan yrittäjää yrityksen 
eri vaiheissa. Toiminta on täysin maksutonta ja 
perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.   
 
Ritva Sallinen on Keski-Uudellamaalla toimiva 
yrityskummi, joka suosittelee lämpimästi kummi-
toimintaa niin kummeiksi harkitseville kuin yrittä-
jillekin. Sallisella itsellään on komea työura taka-
na. Hän vaikutti muun muassa Wärtsilässä 15 
vuotta, jonka jälkeen siirtyi Alma Median palve-
lukseen.  Nykyään Ritva hoitaa luottamustoimia ja 
harrastaa vapaaehtoistyötä eri muodoissa. Hänet 
houkuteltiin myös kummitoimintaan mukaan, ja 
nyt Ritva on virallisesti auktorisoitu business 
mentor.  Hän toimii yrityskummina yrityksille, 
mutta ohjaa ja valmentaa myös nuoria oppisopi-
musopiskelijoita. Ritva kokee nuorten kanssa 
työskentelyn erityisen mielekkääksi ja antoisaksi. 
Hän toivoo tulevaisuuden tekijöiltä rohkeutta yrit-
tää, mutta myös epäonnistua. Suomalainen yhteis-
kunta on edelleen pitkälti palkansaajien yhteis-
kunta, ja yrittäjyyttä pelätään kohtuuttoman pal-
jon. Ritva haluaakin rohkaista valmennettavia 
yrittämään ennakkoluulottomasti.   
 
 - Yrityskummitoiminta on palkitsevaa niin kum-
mille kuin yrittäjällekin, Ritva tähdentää. Olemal-
la mukana toiminnassa pitää yllä omaa ammatti-
taitoa ja pysyy ajan hermolla. Usein yrittäjät otta-
vat yhteyttä kummeihin, kun he tarvitsevat apua ja 
asiantuntemusta jossain akuutissa asiassa.  

 

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sukupolven-
vaihdos. Moni yrittäjä onkin kuvaillut yrityskum-
mia olkapäänä, johon tukeutua asioissa, joita ei 
voi muiden kanssa samalla tavoin jakaa. Kummin 
tehtävä onkin tukea ja neuvoa yrittäjää täysin luot-
tamuksellisesti ja puolueettomasti, Ritva kuvaa.    
 
Moni yrittäjä jää liian usein ratkomaan asioita 
yksin. Yrityskummi tarjoaa auttavan kätensä, jos 
yrittäjä haluaa siihen tarttua.  Kummin kanssa on 
mahdollisuus purkaa monenlaisia asioita.  
 
 - Totuushan on, että kaksi päätä on aina viisaampi 
kuin yksi, Ritva kertoo. Yrityskummi on käytettä-
vissä niin kauan kun yrittäjä kokee häntä tarvitse-
vansa. Toisinaan yrityskummia tarvitaan jonkin 
ajankohtaisen asian ratkomisessa, mutta on myös 
tapauksia, joissa kummitoiminta on jatkunut vuo-
sia, Ritva selventää.  
 
 - Olemme kaikkien keskiuusmaalaisten yrittäjien 
käytettävissä. Mikäli haluaa oman yrityskummin, 
kannattaa olla yhteydessä yhteyskummiimme 
Eero Haapaseen. Keski-Uudenmaan Kehittämis-
keskukseen eli Keukeen voi olla myös yhteydessä, 
jos haluaa lisätietoja kummitoiminnasta.

 

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus 
 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Yrityskummien Keski-Uudenmaan yhteyskummi 

AJANVARAUS ma-to 9.00-15.00 Eero Haapanen, eero.haapanen@pp.inet.fi 

puh. 050 341 3210  

Soitamme tarvittaessa takaisin. Ajan voi varata myös sähköpostitse keuke@keuke.fi  

Yrityskummi Ritva Sallinen 



Luonnollisesti Pornainen 
 
 
 

 

 
16/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2011 
 

 
 
 
 

Pornaisten pienjäteasema avattiin palvelemaan 
 

Kauan odotettu pienjäteasema avattiin 2. marraskuuta Pornais-

ten Portin uudelle teollisuusalueelle. Pienjäteasema on avoinna 

joka keskiviikko klo 10 – 18. Uusi pienjäteasema helpottaa ar-

kea. Varastot ja pihapiiri on helpompi pitää järjestyksessä, kun 

on lähellä paikka minne romut voi viedä. 
 

Pienjäteaseman ensimmäinen päivä aloitettiin juhlallisuuksien kera. 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Yrtti ja Itä-Uudenmaan Jä-
tehuollon toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen pitivät avajaispu-
heet. Nauhan leikkaamisen jälkeen vieraille ja asiakkaille tarjottiin 
grillimakkaraa ja jälkiruoaksi kakkua. Ensimmäisen päivän aikana 
kävijöitä oli noin 150.  
 

Heti avaamisen jälkeen alkoivat uuden pienjäteaseman tyhjät kontit 
täyttyä erilaatuisista jätteistä. Jokaiselle jätemateriaalille löytyy oma 
paikkansa, joihin asiakas lajittelee kuormansa. Ensimmäisen päivän 
aikana tuotiin eniten rikkinäisiä sähkölaitteita ja maalijätettä. Myös 
haravointijäteloossi, puujäte- ja sekajätelavat olivat kovassa käytös-
sä. 
 

Pienjäteasemalla asioiminen on helppoa; kuorman sisällöstä kerro-
taan pienjäteasemanhoitajalle ja hän neuvoo minne jätteet lajitellaan. 
Jos kyydissä on maksullista jätettä kuten sekajätettä, niin maksu 
suoritetaan pienjäteaseman hoitajalle. Pienjäteasemalla vastaanote-
taan enintään 2 m3 eriä kerrallaan, koska varastokapasiteetti on rajal-
linen. Kaikki vastaanotetut jätteet kuljetetaan säännöllisin väliajoin 
muualle jatkokäsittelyyn. Kierrätysjätteet päätyvät uudeksi materiaa-
liksi ja vaaralliset jätteet toimitetaan turvalliseen käsittelyyn.  
 

Pienjäteaseman portin ulkopuolella on ekopiste paperille, kartongille, 
lasille ja pienmetallille. Samassa yhteydessä on myös sekajätepiste, 
joka on tarkoitettu sopimusasiakkaiden talousjätteille. Itä-
Uudenmaan Jätehuollon ylläpitämät sekajätepisteet ovat yksi vaihto-
ehto hoitaa mökin tai omakotitalon kiinteistökohtainen sekajätehuol-
to. Kotitalouden roskapussit voi tuoda sekajätepisteelle maksamalla 
vuosimaksua joka on kesäasunnoille 70 € ja vakituiselle asunnolle 
116 €. 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuollon 
toimialueen asukkailta vas-
taanotetaan useita jätelajeja 
maksutta: 
 
� elektroniikka, sähkölait-

teet, kodinkoneet 
 
� metalliromut, metalliset 

kappaleet  
 

� haravointijätteet kuten 
lehdet, kasvit, omenat 
 

� risut ja oksat   
 

� puujätteet kuten laudat, 
puiset levyt ja puuhuo-
nekalut  
 

� keräyskartonki ja -paperi 
 

� lasipullot ja –purkit 
 

� ongelmajätteet kuten 
akut, loisteputket, ener-
giasäästölamput, paris-
tot, maalit, kemikaalit 
 

� painekyllästetty puu 
(max. 1 m3) 

 
Maksuton vastaanotto edel-
lyttää lajittelua, ilmaisjätteis-
tä aiheutuvat kulut katetaan 
ekomaksulla, jota kaikki 
asuinkiinteistöt maksavat. 
Sekajäte, kuten sohvat, no-
jatuolit, muovi ja remonttijät-
teet vastaanotetaan maksua 
vastaan. 
 

 

Pienjäteaseman yhteystiedot:  

Pornaisten pienjäteasema, Läpimurrontie 4  

(Järvenpääntien varressa)  
avoinna keskiviikkoisin klo 10 – 18 
 

Lisätietoa lajittelusta ja hinnoista asiakaspalvelusta  

0200 70707 (pvm/mpm) tai sivuilta www.iuj.fi. 
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Karhut talviunille  

- pyjamabileet Aurinkolinnan päiväkodilla 4.11.2011 
 

Aurinkolinnan päiväkodin tämän 
vuoden teemana on metsä ja sen 
eläimet. Siksi vietimme päiväko-
din lasten ja aikuisten kanssa kar-
hujen talviunen alkamisen kunni-
aksi juhlia perjantaina 4.11. Lapset 
ja aikuiset pukeutuivat pyjamiin, 
kuten talviunille käyvien sopii. Ja 
omat nallet olivat tietenkin muka-
na, isoin oli metrin korkuinen ja 
pienin tuskin viisisenttinen.  
 
Juhlat alkoivat aikuisten esittämäl-
lä Kultakutri ja kolme karhua 
-näytelmällä. Sitten laulettiin kar-
hulauluja ja leikittiin karhuleikke-
jä. Lopuksi lapset kävivät pajoissa, 
joissa askarreltiin oma nalle, 
kuunneltiin satu, ja laitettiin oma 
pieni pehmonalle talveksi nukku-
maan.  
 
Ja mitäpä olisi juhlat ilman herk-
kuja? Kaiken kruunasi yhteinen 
herkkubuffet. 
 
Metsän väki kokoontuu päiväko-
dissamme vielä ainakin viettä-
mään pikkujouluja, ja keväällä on 
tietenkin karhujen kevätherätyksen 
aika. 
 
Sanna Virkki 
Aurinkolinnan päiväkoti  
 

Kuvassa on vitriini, johon kaikki päiväkodin lapset askartelivat omat karhunsa nukkumaan. 

Mustijoen perusturva 
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Tervetuloa ostoksille  

Työaseman omaan puotiin  
 
Kuntouttavan työtoiminnan oma puoti on avoinna 
joulun alla Mäntsälässä osoitteessa Karhukuja 2.  
Puodissa on omaa tuotantoa olevia lahja- ja so-
mistustavaroita. 
 
Tervetuloa ostoksille viereisessä ilmoituksessa 
mainittuina aikoina!  
 
Tiedustelut puhelimitse: 
Hanna Lius-Gustafsson,  
puh. 040 3145 786 
Mäntsälän kunta/kuntouttava työtoiminta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Vielä tien nimistä 

 

”…miksi ei kukaan vastannut, kun minä huusin?”  
(Jes. 50:2) 
 

Ihan näin raamatullisesti tekee mieli ihmetellä, ettei kukaan vastannut Por-
nainen-seuran vetoomukseen pitäjän teiden nimien alkuperän selvittämiseksi. 
Tuula Forsskåhl ja Auli Talvi olivat tarjoutuneet ottamaan tietoja vastaan. 
Optimismi niiden saamisesta osoittautui valitettavan ylimitoitetuksi, eipä 
tullut yhteydenottoja.  
 

Kertauksen vuoksi: edellisessä Luonnollisesti Pornainen tiedotuslehdessä 
toivoimme erityisesti vanhoilta pornalaisilta tietoja sellaisista tiennimistä, 
jotka aivan ilmeisesti pohjautuvat johonkin paikalliseen perimätietoon tai 
vaikkapa tapahtumaan. Tarkoitus olisi julkaista tiedot ensi vuoden loppupuo-
lella ilmestyvässä Muisteluja ja tarinoita Pornaisista –kirjassa.  
 

Vielä ei ole heitetty kirvestä kaivoon, parempi myöhään kuin ei silloinkaan. 
Jos tiedät jotain, kerro alla mainituille. Itse ei tarvitse kirjoittaa, yhteyden voi 
helpoimmin ottaa puhelimitse. Kaikkien teiden nimeäminen alkoi 1980-luvun 
loppupuolella Kuntaliiton suosituksesta. Pornainen-seura toivoo tämän uuden 
vetoomuksen tuottavan paremman tuloksen. Palkintojakin luvattiin! 
 

Tietoja vastaanottavat ja lisätietoja antavat: 
Tuula Forsskåhl, puh. 040 4164 695 ja Auli Talvi, puh. 040 508 4116 

Muuta 
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Pornaisten ensimmäinen  
JOULUPAUKKU on pamautettu! 

Yleisömenestys oli hyvä ja  

tarjonta laaja: myyjäiset, joulu-
levyn julkistaminen, kulkue,  

jouluvalot ja joulupukki. Suuret 
kiitokset kaikille yhteistyökump-

paneille ja järjestelyissä mukana 
olleille. Erityinen kiitos tapahtu-

makokonaisuuden luojalle ja  

organisaattorille Teemu Kurjelle! 
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Joulukorttitalkoot kunnantalolla 
 
Vuodesta 2006 lähtien on kunnan lähettämät joulukortit suunnitel- 
lut ja piirtänyt aluearkkitehti Ulla-Maija Upola.  
 
Hänen johdollaan on sitten joulukortit viimeistellyt, tulostanut ja  
lähettänyt eteenpäin kunnantalon ”joulukorttitiimi”.  
 
Kuvan aiheeksi on valittu aina kuluneen vuoden ajankohtainen  
teema. Joulukortin kuva on otettu seuraavan vuoden Luonnollisesti  
Pornainen lehden kansikuvaksi. 
 
Oikealla olevassa kehyksessä on kunnan joulukorttien etukansia  
eri vuosilta. 
 
Alla olevissa kuvissa vuoden 2010 joulukortteja ovat valmista- 
massa Ulla-Maija ja Marjatta. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Joulukortit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kaavoituskatsaus 2011 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 
  
Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa en-
simmäisessä vaalissa yli puolta äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 5.2.2012 
 
Kotiäänestys: 
 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänes-
tyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkit-
ty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 
11.-17.1.2012. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi yksi äänestäjän valitsema 
tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
 
Henkilö, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 10.1.2012 klo 
16.00 mennessä keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 040 558 2562. Ilmoituksen äänestäjän 
puolesta saa tehdä hänen valitsemansa henkilö. Henkilö voi samalla kertaa ilmoittautua myös 
mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen tulee 
ilmoittautua viimeistään 24.1.2012 klo 16.00 mennessä. 
 

Ennakkoäänestys: 
 

Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoin-
na seuraavasti: 
 
Ensimmäinen vaali   Toinen vaali 
 

11.1.2012 klo 10.00 – 16.00  25.1.2012 klo 10.00 – 16.00 
12.1.2012 klo 10.00 – 18.00  26.1.2012 klo 10.00 – 18.00 
13.1.2012 klo 10.00 – 12.15  27.1.2012 klo 10.00 – 12.15 
14.1.2012 klo 10.00 – 15.00  28.1.2012 klo 10.00 – 15.00 
15.1.2012  klo 10.00 – 15.00  29.1.2012 klo 10.00 – 15.00 
16.1.2012 klo 10.00 – 16.00  30.1.2012 klo 10.00 – 16.00 
17.1.2012 klo 10.00 – 18.00   31.1.2012 klo 10.00 – 18.00 
 
Laitosäänestys: 
 

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa. 
 
Varsinainen vaalitoimitus: 
 

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 22.1.2012 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollisessa toisessa 
vaalissa sunnuntaina 5.2.2012 seuraavissa äänestyspaikoissa: 
 
001 Halkian äänestysalue  Parkkojan koulu Alkutaival 16 
002 Laukkosken äänestysalue Laukkosken koulu Krouvarintie 64 
003 Kirveskosken äänestysalue Kunnanvirasto  Kirkkotie 176 
 
Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänes-
tyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle. 
 
Sisäasiainministeriön 19.8.1999 tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, 
maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten mm. 
eduskuntavaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
 
Pornainen 23.11.2011 
 
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta PL 21, 07171 Pornainen 
Puh. (019) 529 4500 
Seija Marttila, puh. 040 558 2562 
Fax: (019) 66 47006 
www.pornainen.fi 
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedostusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 2 100 kpl Keravan Kopiopalvelu Oy 

 
Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2012 

 

Kuvan jugendtalo (rak. v. 1932) sijaitsee Pornaisten 

kirkonkylän mäellä kunnantoimiston ja  

kirjaston läheisyydessä. 

Talo on alun perin rakennettu pankiksi,  

jona se toimi vuoteen 1979. 

Vuonna 2010 peruskorjatun rakennuksen yläkerrasta 

sai kunnan nuorisotoimi/vapaa-aikatoimi itselleen  

uudet toimitilat, joiden nimeksi annettiin PANKKI. 

 Nimessä yhdistyvät rakennuksen historia ja vapaa-

aikatoimen ajatusmaailma:  

”Nauti vapaa-ajasta, pidä itsesi kunnossa ja pankita 

onnea sekä aikaa, niin nuorena kuin vanhempana” – 

joten otetaan pankinmäeltä vauhtia ja suuntaa  

tulevaisuuteen! 

 

 

 

 

 

 

 

 


