
Porlammi 2011-2018

Maaseutu on viime vuosina joutunut vaikeuksiin, mutta Porlammilla muutoksesta on
vielä selvitty,  vaikka paljon on menetetty ja uusia uhkia on tulossa.

Porlammin kyläpäivät ovat  koonneet  yhä vuosittain  kylän väen  yhteen ja ne on
pidetty  aina  kesän  alkuvaiheessa  .  Porlammi-päivillä  on  näkynyt   kylän  voiman
vähittäinen hiipuminen.  Nyt on vielä hyvin, mutta tulevaisuus arveluttaa. Porlammi-
päivien  veroinen  tilaisuus  oli  talvinen  hirvisoppalounas   Soihtulassa,  jonka
metsästysseura järjesti seura täyttäessä  60 vuotta vuonna 2012. Jouko Lievonen ja
Hannu Vähämartti olivat siinä keskeisimpiä puuhamiehiä.

Porlammin lukio tuotti ylioppilaita vuoteen 2014 saakka 12-15 oppilasta kerrallaan ja
vuonna  2011  oli  kulunut  40  vuotta  ensimmäisten  ylioppilaiden  valmistumisesta.
Koulu oli yksi  Olavi Kähösen aikaansaannoksista muiden tukimiesten sekä Johannes
Virolaisen ohella, jolloin keskustapuolue  muisti vielä erityisesti maaseutua ja halusi
antaa  pientenkin  tilojen  kasvateille  turvallisen  tulevaisuuden.  Porlammin lukio oli
hyvätasoinen  ja  pärjäsi  varsin  hyvin  kansallisissa  rankkeerauksissa.  Koulu  palveli
lähiseudun asukkaita hyvin ja oppilaat saivat   ilmaiset   koulukyydeistä ja läppärit
Artjärven  lipeäminen  Päijät-Hämeen  maakuntaan  ja  Orimattilaan  tuotti  kuitenkin
vaikeuksia  koulumaailmassa  ja  muissakin  suhteissa.  Hilda  Käkikosken  koulu  ja
Porlammin  koulu  yhdistettiin  vuonna  2011.  Koulukiusaaminen  oli  esillä  eräänä
vuonna,  Aina sitä on toki vähän ollutkin, kuten muissakin kouluissa. Kesätyötakuu
annettiin lukion aloittaville  

Käkikosken  koulun  oppilaat,  jotka  olivat  käyneet  koulun  60  vuotta  sitten
kokoontuivat  yhteen käytyään  koulun  kuusikymmentä vuotta siten kuten Raimo
Eskola,  joka  harrasti  itse  museotoimintaa.  Koulun  pitkäaikainen  työntekijä  Pirjo
Hannula jäi eläkkeelle 2012.Eläkelisiä onkin  Porlammilla paljon, ja  heitä palvelee
elohopeakerho.

Viljelijät pitivät maasta kiinni heikentyvistä näkymistä huolimatta, joskin moni osa-
aikatila lopetti. Työtä riitti pelloilla, metsissä ja lumenaurauksissa, polttopuun teossa
ja  karjanhoidossakin.  Tilat  tuottivat  hyvin,  sillä  rakennemuutos  oli  Porlammilla
toteutunut nopeammin kuin mm. Artjärvellä. Väki kuitenkin väheni ja asuintaloja tuli
myyntiin, mutta kauppa kuitenkin kävi  ja omistajat  vaihtuivat.

Porlammille  piti  tuli  myös uutta rakennuskanta kun, Ruhan alueen  rakentaminen
käynnistettiin vuonna 2011. Porlammilla oltiin yleensä  aktiivisia ja Simanderin Allin
jälkiä  seuraten  Aino  Villikka  oli  valtuuston  puheen  johtajana  .Alli  kuoli  vuonna



2014..  Muita  keskeisiä  luottamusmiehiä  oli  mm  Teuvo  Peltonen  ,  joka  istui
kokouksissa  monia vuosia   Hän oli myös riistamies.

Taloudellinen toiminta oli vielä virkeää sillä vuonna 2011 Porlammin osuuspankin
konttorissa oli 805 asiakasta. Heitä palveltiin tähän aikaan kolmena  päivänä viikossa,
mutta  aukioloaika oli  minimissä ja pankissa aukioloaikoina  tuntuvat jonot Vonna
2018 loppui pankkikin ja kiinteistö  myytiin.. Kunnan talous oli vuonna 2011 129.000
euroa miinuksella ja veroäyri korkea 20,5.   Lapinjärvellä etsittiinkin säästökohteita
suurennuslasin  kanssa,  mutta  itsenäisyydestä  haluttiin  maksaa  ja  pidettiin
mieluummin  kiinni  omista  palveluista,  joskin   tekninen  toimi  ja  vanhustenhuolto
ulkoistettiin.  Vaikka budjetin teko oli  haastavaa saatiin  uudistuksia silti aikaiseksi
kuten biolämpökeskus.

Urheilu  kuului  yhä  kylän  toimiin.  Viivi  Lievonen  oli  Lapinjärven  Lukon  paras
hiihtäjä vuonna 2 011. Kolmen seuran ottelu järjestettiin entiseen tapaan ja etenkin
nuorissa oli innokkaita urheilijoita, joskin  yleisissä sarjassa tulostaso oli romahtanut.
Porlammin Pamaus syntyi, johtomiehenä voimamies  Matti Westman,  joka menestyí
valtakunnallisissa kilpailuissa  Puulaakisarja pyörii yhä.

Yhdistystoiminta oli muutenkin  vireää .  Nuorisoseura Soihtu piti iltamia ja talon
kunnosta huolehdittiin ja tilaisuuksia talolle tuli etenkin pienempään  saliin.   Soihtu
sai pientä kunnan  avustusta toimintaansa. .Palokunnalle  tuli  välillä hälytyksiä, kun
m. Tuurin  konehalli paloi. Palokunnalle   Ismo Perttilä oli  Lions-klubin presidentti
Lapinjärvellä vuonna 2012.  Punainen ristikin  juhlisti toimintaansa.  Mauri Hokkasen
sai  pitkäaikaisesta toiminnasta Punaisen ristin ansiomerkin .

Porlammin museo toimi varsin aktiivisesti Mervi Vuorisen vetämänä ja se sai aikaan
yhdessä Loviisan kaupunginmuseon ja Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan piirin
kanssa  Pessalan  näyttelyn  Loviisassa.  Museo  järjesti  myös  kirjaston  ikkunassa
pienoisnäyttelyjä  ja  huolehti  museon  rakennuksista  ja  aukipidosta.   Porlammin
uimahallia ei avattu kesätauon jälkeen vuonna 2011 ollenkaan.  Muitakin huolia oli
riittämiin.  Arla-Ingman sanoi irti 11 polammilaisita tuotantolaitoksesta Porlammilla.

Vuonna 9.9 2011 valtustolle  tuli  aloite  kunnan yhdistämisestä  Loviisaan ja  ilman
porlammilaisia niin oli käynytkin.  Loviisan kaupunginjohtaja Kalevakin liputti asian
puolesta. Kunta-alalla oli liikettä kun Orimattilakin kaavaili liitoksia Nastolan, Iitiin
Pukkilan  ja  Myrskylän  kanssa  Artjärven  saatuaan.   Lapinjärvi  halusi  selvittää



molemmat  vaihtoehdot  Loviisa  ja  Porvoo,   kunnanjohtaja  Cristian  Sjöstrandin
toimesta.

Sukujuhlia järjestivät   Järvisen sukuseura ja Manssilan -Wilon sukuseura.   Uusia
asukkaita  muutti  Porlammille  ja  teologian oppinut  Pauli  Annala  perusti  vaimonsa
kanssa fransiskaanien osuuskunnan San Damianon Porlammin entiseen Rosin taloon.
Vuonna 2011 tuli  uusia yrittäjiäkin kun Osmo Kärnä Sjöbergiltä avasi oman  oman
autokorjaamon  Porlammille

Palvelut oli  pelastettu kaupankin suhteen kun Elina Rautiainen jatkoi kaupan pitoaan
Porlammilla  ja  monipuolisti  sitten   pari  vuotta  myöhemmin  toimintaansa  ottaen
lääkekaapin  ja  kukkamyynnin  sekä  posti-ja  matkahuollon,  minkä  lisäksi  samassa
yhteydessä  toimi  kirjasto,  missä  on  netti.  Kaupan  pitoa  jatkoi  Elinan  luovuttua
yhdeksän  vuoden työn jälkeen . Jonkin aikaa toimi asiassa Harri Kalliokoski, mutta
sitten loppui kauppa Porlammilta.

Kyläyhdistys  huolehti  monista  kylän  palveluista  ja  kunnosti  talkoilla  uimarannan.
Valtuusto  pohti  vielä  17.9.   2012  uimahallin  kohtaloa,  mutta  koulukompleksin
pelastamisyritykset  eivät  onnistuneet.  Halli  suljettiin.  lukuun  ottamatta
voimaharjoitettelu -  pistetta. Lehdissä yleisön osaston kirjoituksissa Porlammin asiat
olivat  kovasti esillä ja hyviä kannanottoja nähtiin, tosin  tuloksetta. 

Kunnallisvaaleissa oli  21.9 2012   22 nais-  ja 20 miesehdokasta, joista muodostui
valtuusto, joka puolestaan valitsi kunnanhallituksen .  Kunnanhallituksen  johtoon tuli
porlammilainen Ulla Onnila.

Kuntatalouden  synkkeneminen  todettiin  valtion  avustusten  vähentyessä.  Pekka
Puranen  on  ollut  pitkän  linjan  kunnallispolitiikko  ja  aina  valmis  keskustelemaan
yhteisistä  asioista.  Paljonkin  Polammin  asioihin  vaikuttaneesta  opettajista   Ari
Koivistosta tehtiin kunnallisneuvos, joka sitten samana  vuonna menehtyi vuonna.

Porlammin  koululla  vahvistui  homepölyepäily,  ja  uimahalliasiaa  tuli  miettiä
koulukorjauksen  yhteydessä.  Vetoomuksia  koulun  puolesta  tehtiin  ja  järjestettiin
yleisötilaisuuksiakin.  Näin  pian  koulun  50  vuotisjuhlien  jälkeen  tultiin  murheen
aaltoon. Lapinjärven kunta  halusikin sulkea koulun 22.11.2013 vaikka todettiinkin
että koulukeskuksen  lakkauttaminen ei tuo säästöjä. Meijeriltä katsottiin uutta koulun
paikkaa, mutta kun Artjärven lisäksi myös Myrskylä halusi irti koulusopimuksesta,
oli nostettava kädet pystyyn.

”Pääskynen boordissa” näyttely Heikki Pessalaan elämäntyöstä  järjestettiin   25.10
2013. Julkisella puolella  vesihuoltolaitos tuotti reipasta tappiota,  mutta Nahkurin



silta  valmistui  aikataululleen  1.7.2014,  jolloin  Lammin  lenkin  kiertäminen  loppui
Satsauksia  tieverkkoon tuli valtion taholta muutenkin.. 

Alexander Stubb kävi Porammilla kuntosalin avausvuonna . Muita tapahtumia olivat
Porlammin  messut,  jossa  meijeri  oli  näyttävästi  mukana  kylän  suurimpana
tuotantolaitoksena.  Porlammi ei  olekaan uinuva kylä  vieläkään vaan  Lapinjärven
kylistä  kehittynein, mistä on oltu ylpeitä kuten myös Taitotalosta.

Vuonna  2016  oli   paljon  positiivisia   asioita,  joita  mm  Porlammilla  asuva
kunnanjohtaja  Tiina  Heikka  järjesti.  Nuoria   ei  unohdettu,  sillä  he  saivat  oman
skeittiradan. Vaikka kunnan itsenäisyydestä on maksettava kova hinta haluttiin yhä
kuitenkin   pysyä  itsenäisinä.  Porlammi elää ihmisistä ja yhteisin toimin  saatiin
paljon hyvää aikaa, mm museossa, jota Mervi Vuorinen  on hoitanut. Riitojakin on
ollut mm. yhteismaista. 

Lapinjärvellä  väestö  on kuitenkin ikääntynyt  ja  vähentynyt,  muta kyläyhdistys  on
toiminut  vireästi  ja  sillä  on  hyvät  kotisivut.  Asukkaita  oli  vuonna  vuonna  2016
lopussa  koko kunnassa  2726 henkeä,   josta  Porlammin osuus  on noin neljännes..
Asukasta kohti oli lainaa 3000 euroa. 

Porlammilla  oli  kuitenkin  yhä  resursseja,  mutta  2017  oli  kohtalon  vuosi,  kun
osuuspankin konttori suljettiin  ja  Elina Rautianen halusi luopua kaupastaan  oltuaan
yhdeksän  vuotta  kyläkauppiaana   Meijeri  olikin  ainoa  tuotantolaitos,  joka  Kari
Ollikaisen johdolla oli elämässä kiinni.  Kirjasto hyötyi  kaupasta,  sillä omatoiminen
lainaaminen  kaupan  yhteydessä  otettiin   käyttöön.  Työ  oli  kantanut   hedelmää
kunnan  asioissa.  Erilaisia  tapahtumia  kuten  siivoustalkoot  ja  veteraani  päivä
järjesttiin sekä virkistyspäiviä ja olihan  Porlammilla messutkin. Martat olivat yhä
aktiivisia.  Koulu  oli  vain  murheena,  kun  ensin  viipaleosa  koulusta  purettiin.
Uimahallin kunnosta  toivottiin ja koulusta yhä haluttiin hyötyä.

Hertta - krouvi oli Porlammin kohtaamispaikka , jota Margit Jääskeläinen  hoiti ja on
ollut  yrittäjänä  yli kolmekymmentä vuotta.

Porlammilla  saatiin  palvelutalolle  rakenuslupa,  joka  tänä  vuonna  on  valmistunut
kylän  keskustaan  .  Eteenpäinkin  on  siis   menty,  vaikka  näivettyminen  oli
uhkaamassa, mutta kunnan itsenäisyys on kallis asia, josta Porlammikin  halusi pitää
kiinni,  koska  naapurikunnassa  Artjärvellä  oli  jo  nähty,  mihin  kuntaliitokset  johta
johtavat.

Hannu Huvinen


