MESSULEHTI
PORNAISTEN MESSUT
la 24.9.2016 klo 10-16

MIMI JA KUKU

lastenmusiikkiteatteriduo

MESSUOHJELMA
9.00 Lipunmyynti alkaa
10.00 Messujen viralliset avajaiset
• Tervetulosävelet, Kravauskuoro joht. Jorma Martikainen
• Tervetulotoivotus,
Pornaisten Yrittäjät ry:n pj
Willem van Schevikhoven ja Pornaisten
kunnanjohtaja
Hannu Haukkasalo
11.00 Pornaisten Pohjoisen
Nuorisoseuran kerhot esittäytyvät
11.20 KorumiesArvi ja hänen
yrittäjätarinansa - lue lisää seuraava aukeama
11.40 Porvoon Musiikkiopisto esittäytyy
12.00 Mimi ja Kuku lastenmusiikkiteatteriduo
esiintyy.

13.00 Kylähullun julkistaminen Laukkoskelaiset ry
13.30 Mimi ja Kuku lastenmusiikkiteatteriduo
esiintyy. Energisellä duolla on takanaan mm.
huippusuosittu tv-sarja Pikku Kakkosessa
(2008), katsojien toiveesta sarjaa on uusittu
lähes vuosittain, livekeikkoja (n. 20 00kpl),
kolme studioalbumia ja tv-sarjasta tehdyt dvd:t. Kaksikko on vankkumaton lastensuosikki.
14.00 Napakymppi Kari Salmelainen
15.00 Pornaisten Kyky-kisa
Tuomaristossa Mimi ja Kuku, Irja Kuisma,
musiikkipedagogi, laulaja, muusikko, musiikin
monitoiminainen

Kuva: Funmakers

Kuvaaja: Minna Annola

Pornaisten Yhtenäiskoululla, osoite Koulutie 4, 07170 Pornainen

MUUTA OHJELMAA
MESSURAVINTOLA:
Pornaisten Martat pitävät messukahviota jossa
myynnissä makeaa ja suolaista juomien kera. Kahvio
on auki jo perjantai-iltana rakentajia varten. Lauantaina on tarjolla myös keittolounas edulliseen hintaan alkaen klo 11.00. Kahvio avataan jo heti klo 7
joten osastojen pystyttäjät saavat kahvia ja syötävää
koko päivän.
Pornaisten yhtenäiskoulun 6-luokkalaiset myyvät
metrilakua - myyntipiste myös Monitalolla,
Välitie 3
”Laulavat nuket” esiintyy messualueella klo 13-14
MUUTA MESSUMENOA:
MESSUBINGO: Messuravintolassa
klo 13. Järjestäjänä Pornaisten Nuorisoseura.
Palkintoina bingolippupaketteja ja
Pirkka-tuotekasseja.
FAST DOGIN OSASTOLLA on klo 12-15 taputuksista
tykkäävä Elli, maailman suurinta hevosrotua edusta-

Olen KoruMies Arvi. 11-v poika joka halusi kovasti työl-

Puheenjohtajan tervehdys

listää itseään, mutta nuori ikä koitui haasteeksi. Har-

Messut järjestetään yhdettätoista kertaa. Toinen
kymmenluku alkoi tuoreen puheenjohtajan eli minun vedossani sillä erolla että messujärjestelyt ovat
täysin Yrittäjien vastuulla siinä missä aikaisemmin
saimme kunnalta merkittävän henkilöpanoksen.
Haastetta ja opeteltavaa on siis kesän aikana riittänyt ja uusia tuttavuuksia kertynyt paljon. Samaa on
myös yrittäjyys - toimeen tarttumista, ennakkoluulotonta oppimista ja asennetta että vaikka ei ole ennen
tehty, niin ei anneta sen haitata.

si. Hevosellani Nasulla on nivelrikkoa jalassa enkä voi

Ohjelma noudattaa tuttua kaavaa. On lasten ohjelmaa, varttuneidempien ohjelmaa, ja uutena myös
siihen väliin asettuva talent show. Näytteilleasettajia eli enemmän tai vähemmän paikallisia toimijoita
saamme paikalle todennäköisesti ennätysmäärän!
Uusimmat messut onnistuvat varmasti. Ne ovat toisaalta tuoreet ja uudenlaiset, mutta silti perinteitä
noudattavat. Oma roolini messupäivänä on juonto,
joka on tuttu edellisiltäkin messuilta. Toivotan Sinut
ja Ystäväsi tervetulleeksi messuille!

Terveisin
Willem van Schevikhoven
Puheenjohtaja
Pornaisten Yrittäjät ry

NÄYTTEILLEASETTJAT

Kuva: Tuukka Luukkonen

YRITYS

YRITYS

Autokoulu Areena

Kymppikatto Oy

Pornaisten Sos Dem Paikallisyhdistys

Elega Oy / Keittiöremontti

LC-pornainen

PPNS

Halkian Mutsit Ja Faijat Ry

Lämpöpumppupiste
www.lampopumppupiste.fi
Mikko Peisala

Puutarha Bergström

Itä-uudenmaan Jätehuolto Oy
Itä-uudenmaan Op
Jalkahoito Haapakoski
Juha Vääräkangas Luontokuvat
www.juhavaarakangas.com
FacebookValokuvaajaJuhaVääräkangas
Fit Pornainen
Kauneuskulma Rosabella
Keski-uudenmaan Kehittämiskeskus
Keski-uudenmaan Koulutuskuntayhtymä
Keuda
Kirsi´s Servi Action
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Mil Safarit Oy
www.mil-safarit.com
Mäntsälän Kansalaisopisto
Nooa Säästöpankki Oy
Nuohoustoimi Markku Lampinen
Partylite
Pekka Kylätalkkari
Pornaisten Keskustan Kunnallijärjestö Ry
Pornaisten Kunta
Pornaisten Kuvataiteilijat Part Ry
Pornaisten Omakotiyhdistys Ry
Pornaisten Perussuomalaiset Ry
Pornaisten Seurakunta
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hevosen ja se pistää yrittämään. Harrastan esteratsastusta ja haluan isona kilparatsastajaksi. Hevosellani
Nasulla on nivelrikkoa jalassa enkä voi enää kisata sillä
korkeita esteluokkia. Tarvitsen uuden hevosen ja se
pistää yrittämään.
Aloitin kaupateon 2015 syksyllä ollessani 10-vuotias
ja koska toimintani osoittautui kannattavaksi halusin
perustaa ihan oikean yrityksen. Pienten mutkien kautta, sain kuin sainkin verottajalta oman y-tunnuksen
ja kuulun myös ennakkoperintärekisteriin. Kaupparekisteriin minut hyväksytään vasta 12-vuotiaana. Alv
velvollinen en ole, mutta kuitin minulta toki saa. Olen
ainakin Uudenmaan Yrittäjien nuorin, oletettavasti
myös koko Suomen Yrittäjien. Valmistan tilaamistani
osista nikkeli, lyijy ja kadmiun vapaita itse suunnittelmiani koruja. Pukkilan KK:n alueella hintaa sisältyy
myös Korumiehen kotiinkuljetuspalvelu.

Pornainen
Luonnollisesti lähellä

YRITYS

Illi Sirpa

enää kisata sillä korkeita esteluokkia. Tarvitsen uuden

Messujen järjestämiseen osallistuu tavalla tai toisella
liki parisataa ihmistä koululta, kunnasta, eri yhdistyksistä ja tietenkin yrityksistä. Hienoin asia messuja
järjestäessä on itselleni ollut koordinointi. Se harmonia kun eri toimijat, eri alojen ihmiset, kaikki puhaltavat samaan hiiileen. Pyrkivät samaan tavoitteeseen
kuten sinfoniaorkesteri. Pyörän uudelleenkeksimistä
olemme välttäneet, sillä järjestelyistä on eri ihmisillä
jo valtava kokemus ja näiden ihmisten apu onkin ollut ja on ensisijaisen tärkeää jotta emme lähde aivan
nollista. Kiitos!

va nuori neito!

Hyvän Olon Tähtisäde

rastan esteratsastusta ja haluan isona kilparatsastajak-

Tule tutustumaan asumisen mahdollisuuksiin
ja tonttitarjontaan osastollamme.
Luvassa myös arpajaisia ja paljon muuta!

Salon Aretta Oy / Forever Aloevera
Sipoon Kukka-ja Hautauspalvelu
P. Borg & Co Oy
Syvänen Taimi
Talman Energiaporaus Oy
Tmi Katrin Tuunaukset
Tmi Sinikka Karttunen / Lakumyynti
Tmi Tommi Jarkkola / K-market

kello 10-14
Pornaisten vapaa-aikatoimi järjestää kaikille avoimen testin messujen
yhteydessä. Testiin osallistuminen on helppoa ja sopii kaiken ikäisille.

Tre Kvart Oy / Eläintarvike Fast Dog

6 minuutin kävelytesti on UKK-instituutin kehittämä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa mittaava testi.
Testissä kävellään mahdollisimman ripeästi 15 metrin matkaa edestakaisin 6 minuutin ajan ja tulos määräytyy kävellyn matkan
perusteella. Liikunnanohjaaja valvoo testin kulkua ja antaa testin jälkeen henkilökohtaisen palautteen.
Valmistaudu sopivalla urheiluvarustuksella ja vältä syömästä raskaasti n. 2 tuntia ennen testiin tuloa.

Pornaisten messut 24.9.2016
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ONE-STOP-SHOP
KAIKKIIN AUTOSI OSATARPEISIIN

www.race.fi

Verkkosivut ja
web-ohjelmointi.
Mainokset, markkinointi
sekä sparraus.

Vara, viritys ja
tarvikeosat autoihin.
Avoinna ark. 10 - 18

Willem van
Schevikhoven

www.schevikhoven.com

Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790
Vikakoodinluku ja nollaus 20 €

Rakkaudesta yrittämiseen,
oppimiseen ja
verkkokauppaan!

Nuoret ansaitsevat parempaa.
Meillä on suunnitelma. Lähdetkö mukaan?
Pornaisten Tekonurmi Oy (voittoa tuottamaton osakeyhtiö) uudistaa
keskustan urheilukentän. Tarkoituksena on saada alueelle laadukas
matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka.
Nyt kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen.
Yksityisten kannatusmaksu 100 eur, summalla saa mm haluamansa
nimen kentälle tulevaan lahjoittajien nimitauluun.
Yritysten mainospaikat alkaen 300 eur.
Asiasta lisätietoa: pornaistentekonurmi@gmail.com tai
050 522 9963 / Jari Tiittanen

Toteutetaan tämä unelma yhdessä.
Tervetuloa mukaan!

Pornaisten Yrittäjät järjestää jäsenilleen
säännöllisesti erilaisia jäsentapahtumia.
Kesällä nautimme teatterin annista väliaikatarjoiluineen. Aktiivinen yhdistys tukemassa

Valokuva
:

yrittäjyyttä! aluatko tulla mukaan?
Liity jäseneksi https://www.yrittajat.fi/liity#

Hannu A

rrelampi

elampi

annu Arr

:H
Valokuva

Valokuva: Hannu Arrelampi

Valokuva: Meli

na Forssell

Valokuva: Hannu Arrelampi

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUT!
Pornaisten Yrittäjät järjestävät jäsenilleen syyskokouksen 12.11.16, jonka jälkeen on
kaikille yrittäjille ja yrittäjähenkisille luvassa tunnelmalliset pikkujoulut Pornaisissa.
Pikkujouluihin voi osallistua vaikka et jäsen olisikaan.
Maksullinen illalliskortti. Pornaisten Yrittäjät tarjoavat jäsenilleen drinkkilipun.
Ilmoittauduthan mukaan etukäteen pornaisten@yrittajat.fi
Lisätietoja lähempänä tapahtumaa löydät osoitteesta
www.pornaistenmessut.fi
Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoon.
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YRITTÄJIEN JÄSENILTA MIL-SAFAREILLA 25.8.16.
Pornaisten Yrittäjät Ry järjesti jäsenistölleen koko perheen illan Mil - Safareilla. ( Mil -Safarit on
erikoistunut järjestämään erilaisia tapahtumia sotilasajoneuvoilla) Mukana oli kaikkiaan 45 yrittäjää ja perheenjäsentä, Nuorin alle 3 vuotias. Aurinkoiseen iltaan kuului hurjaa menoa panssarivaunulla, tarkkuusammuntaa ja pääsipä jopa itsekin ohjastamaan useampaa vanhaa sota ajan
menopeliä niin teloilla kuin renkain kulkevaa. Ja tietysti hernerokat lisukkeineen! Ilta kahvitkin
oli vielä tarjolla ennen kotiin lähtöä.
Oli mukavaa vaihdella ajatuksia muiden yrittäjien kanssa ja nauttia loppukesän illasta melkoisen
erikoisella ja uniikilla tavalla.

Pornaisten messut 24.9.2016
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Fit Pornainen
Uudistunut kuntokeskus

www.vello.fi/jalkahoitohaapakoski

Välitie 3, PORNAINEN
p.0400 909016

HUOLENPITOA
HUOMISESTA

Messutarjous:
Päiväkortti, Ma-Pe klo 00.00-15.00
4 viikkoa

Jalkahoito Haapakoski

34,90 €

DEMARIT

Tule tapaamaan paikallisia
kuntapäättäjiä messuille.
Kansanedustaja,
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
Antti Kaikkonen
tavattavissa
osastollamme
klo 10.30-11.30

(norm. 39,90€)

Suunnittelemme ja toteutamme kanssanne!

Kuntosali 24/7
4 viikkoa

44,90€

(norm. 49,90€)

Kuntosali 24/7 ja ryhmäliikunta
4 viikkoa

Asiakaspalvelu
p. 045 856 8335
pornainen@ole.fit
www.ole.fit/pornainen

Pornaisten
Seurakunta

54,90€

(norm. 59,90€)

Mittatilauksena
Portaat
Kalusteet
Keittiöt

Yksilölliset pankki- ja vakuutusratkaisut
Personliga bank- och försäkringslösningar

0400 712 627

www.puutyojojo.fi

Tarjous edellyttää 12 kk jäsenyyttä. Tarjous on voimassa 13.10. asti.

Fit Pornainen
Keisarintie 2
07170 Pornainen

PORnAInEn

Sinun paikallinen pankki on aina lähelläsi.
Din lokala bank är alltid nära dig.

MESSUPÄIVÄNÄ 24.9

MONITALOLLA

MESSUILLA MUKANA

AVOIMET OVET 10-13
Arvonta

Kirpputori:

Ponikärryajelua

lasten vaatteita, leluja,

Metrilakua

kirjoja,kankaita,

Tuotetarjouksia

vanhoja ikkunoita ym.

Entisöintihuone Hela & Henkari
Varpu Hapuoja
050 5940104

Monitalo
Välitie 2, Pornainen

Messumenossa mukana:

• Kirsi´s Servi Action
• Pornaisten VPK avoinna 10-14
• Eläintarvike Fast Dog
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Sähköliike Virtek Oy
puh. 0400-841293

Parturi – Kampaamo Tmi
Milja Frantsi
044 3285943

VALOKUVAAJA

JUHA VÄÄRÄKANGAS
Tule osastolleni varaamaan muotokuvaus
saat 20x30cm vedoksen veloituksetta.
- perhe-, lapsi ja juhlakuvaukset
- yrityskuvaukset

• MLL Pornaisten yhdistys ry
• Hyvän Olon Tähtisäde
• Mäntsälän Kansalaisopisto

Pornaisten messut 24.9.2016
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Ulkoteltassa tarjoilemme aamupalaa klo 7.30-11 välisenä
aikana. Katamme sinulle aamiaispöydällisen Pirkka-tuotteita: puuroa, croissantteja, leipää, leikkeleitä, juustoa,
jogurttia, mysliä, mehua, teetä, kahvia.. Tule ja nauti! Saat
päivällesi ihanan alun ravitsevan aamiaisen avulla.

Aamupalan jälkeen jatkamme päivää
pullakahvien merkeissä klo 17 saakka.

PORNAINEN

Kaikki hyvä on lähellä

Nämä tarjoilut eivät maksa sinulle mitään.
Me
K-markettarjoaa
Pornaissa -tykkäämme,
että Pornaisissa
Kauppias
Pirkan päivän
kunniaksi.

1.9.2016 klo 7.30-11

Palvelu pelaa

7-21
la 7-21
Palvelu pelaa
su 11-21
ark

tapahtuu. Olemmekin aktiivisesti järjestämässä tapahtumia niin omalla kaupalla kuin Pornaisten Yrittäjissä, sponsoroimassa urheiluseuroja ja – joukkueita ja tukemassa
Pornaisten seurakunnan vapaaehtoiset huolehtivat ma-la
tapahtuman
kulttuuritapahtumia.
tarjoilusta.
su
Heillä on päivän aikana myös arpajaiset ja kirpputori.
Esittelemme v. 2016 Pornaisten Messujen osastollamme
Pirkkaa koko
päivän
to 1.9.
JokainenJuhlimme
kynnelle kykenevä
saa tulla
paikan
päälle myymään omia
Jarkkolan kauppiasperheen rakkaan harrastuksen, endutuotteitaan
tai pitämään
kirpparia. aamupalaa
Oma pöytäklo
mukaan!
Ulkoteltassa
tarjoilemme
7.30-11 välisenä
ron. Enduro muistuttaa lajina rallia, mutta siinä ajetaan
aikana. Katamme sinulle aamiaispöydällisen Pirkka-tuotmoottoripyörillä. Kuljettajat ajavat maastossa tiukan
teita: puuroa, croissantteja, leipää, leikkeleitä, juustoa,
jogurttia, mysliä, mehua, teetä, kahvia.. Tule ja nauti! Saat
minuuttiaikataulun mukaan. Myöhästyminen aikatarkaspäivällesi ihanan alun ravitsevan aamiaisen avulla.
tusasemalta tietää sakkominuutteja. Reitin varrella on
erikoiskokeita, joiden aikojen perusteella paremmuus
ratkaistaan.

7-21
PIRKANPÄIVÄN AAMUPALA

11-21

Lämpimästi tervetuloa!
T. K-kaupan väki

Nämä tarjoilut eivät maksa sinulle mitään.
Hugo kuuluu SML:n nuorten lahjakkaiden kuljettajien
Kauppias
tarjoaa - Pirkan päivän kunniaksi.
valmennusryhmään. Hänet valittiin yli 30 kokelaan jou-

PirkkaM30
rvonta:pelaa
uaPalvelu
essv.

Sen kunniaksi kaikista*
VOITA KTM i!
Pirkka-tuotteista
o omaks
ark
mop
potku
1.–4.9.2016

7-21
la 7-21
su 11-21

-10

T
ARPAJAISEksosen

%

eik
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rkka-j
uomien pantteja.

Aamupalan
jälkeen jatkamme
päivää
Messuosastomme
on endurovarikko,
jossa on esillä mm.
pullakahvien merkeissä klo 17 saakka.
nuoren endurolupauksen Hugo Svärd Laaksosen endurorekvisiittaa moottoripyöristä renkaanvaihtonäytöksiin.

K-Market Pornainen
Välitie 1, Pornainen | 020 749 8555 |

www.k-market.fi/pornainen

Lämpimästi tervetuloa!
T. K-kaupan väki

Uuden vuoden ilotulitus
Pirkka 30 v.
la 31.12.16 klo 19 Sen kunniaksi
kaikista*
Pirkka-tuotteista
Pornaisten kirkonkylällä
1.–4.9.2016

-10

%

Onnea!

K-Market Pornainen
Välitie 1, Pornainen | 020 749 8555
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Rahoitamme ilotulituksen mainosmyynnillä.
Tukimainoksia voivat ostaa ihan kaikki: yritykset,
yhdistykset ja yksityiset henkilöt.
Mainospaikat myynnissä www.pornaistenmessut.fi.
oli
oh
k
l
a
Kiitos kun olet mukana mahdollistamassa uuden* vuoden
kaPirk
e
k
s
o
Alennus ei k
ilon tuomisen koko kylälle.
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ä Pi
rkka-j
uomien pantteja.

Onnea!

tu
ott
eit
a

kosta tavoitteena olla yksi tulevista MM-tason kuljettajisMessuosastollamme on
värd Laa
ta. Tätä tavoitetta kohti nyt tehdään tinkimätöntä työtä.
.
Tue Hugo S
e
ll
u
ip
potkumoporata.
u
h
on
Pornaisten seurakunnanrvapaaehtoiset
huolehtivat
tapahtuman
Varainhankinta on tärkeä osa matkalla menestykseen.tarjoilusta.matkaa endu
Radalla
perheen pienimmät
a
t
s
o
li
olle ja
t
s
ho KTM-merka
s
voivat
ajaa
kahdella
o
o
le
u
k
T
Messuosastollamme järjestetäänkin Hugon varainl
a-a
si.
kiselläPpotkumopolla.
i kakarpajaiset
irkk
a
t
Heillä
on
päivän
aikana
myös
ja
kirpputori.
a
p
e
r
a
k
s
*Alennus ei ko
hankinta-arpajaiset.
Jokainen kynnelle kykenevä saa tulla paikan päälle myymään omia
tuotteitaan tai pitämään kirpparia. Oma pöytä mukaan!

