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Kesän aukioloaikoja, päivystysnumeroita ym.
Pornaisten kunnanvirasto on suljettuna 2. - 29.7.2018
Pornaisten kunnan terveyspalvelut
Pornaisten terveysasema toimii normaalisti kesän ajan, tiedot
löytyvät Mäntsälän kunnan kotisivuilta:
https://www.mantsala.fi/terveyspalvelut/laakari-jasairaanhoitopalvelut
Pornaisten Fysioterapia suljettu 2.7 -5.8.2018, myös Pornaisten apuvälinepalvelu on suljettu
2.7.-5.8.18, jolloin apuvälinepalvelu toimii Mäntsälässä
Pornaisten terveysaseman puhelinpalveluajat 4.6.2018 lähtien seuraavasti:
ma - ke klo 8.00 - 14.00 ja to - pe klo 8.00 - 13.00 puh. 040 314 5810
Kirjaston kesäaukioloajat (1.6. - 31.8.)
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12.00 - 19.00
keskiviikkoisin, perjantaisin sekä Juhannuksen aatonaattona klo 10.00 - 15.00
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluosasto
Rakennusvalvonta on suljettu 2.-31.7.2018 ja päivystys toimii seuraavasti:
2.7-13.7.2018 (vk 27-28) Antti Ikonen 0400-841 151
16.7-31.7.2018 (vk 29-31)Matti Männikkö 0400-415 083
Aluearkkitehdillä ja ympäristönsuojelulla ei ole heinäkuussa (vk 27-31) päivystystä
Kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä rakennustarkastaja
Aluearkkitehdin puhelinpäivystysajat työaikana ovat 6.6.2018 lähtien
ma - to klo 14.00 - 16.00 ja pe klo 12.00 - 14.00, puh. 040 548 9936
Nivos Vesihuolto/sähkö 24/7 päivystyspalvelu puh. 050 386 3900
Porvoon Energia Vikailmoitukset 24 h puh. 020 690 144
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta vikapäivystys verkoston
hätä- ja ongelmatilanteissa:
RKR Kaivuu & Saneeraus Oy, puh. 040 527 2016
info@rkrkaivuu.fi
Vesiosuuskunta Mustijoki huoltopäivystys 24 h
puh. 040 532 7272
Kiinteistönhuoltopäivystys
Arkisin työaikana tekninen isännöitsijä Jari Koskela, puh. 040 558 2969
Klo 15.30 - 07 ja viikonloppuisin 24 h puh. 040 527 2016
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PORNAISTEN JA JÄRVENPÄÄN VÄLINEN BUSSILIIKENNE KESÄAIKANA
Kunnanhallitus on päättänyt hankkia Pornaisten ja Järvenpään välille 4.6. - 12.8.2018 maanantai – perjantai
seuraavat bussivuorot:
linja
Jokimäki
Pornainen
Järvenpää
987
6:50
7:00
7:30
989J
7:50
7:55
8:25
987
9:05
9:15
9:40
989J
16:15
16:20
16:45
linja
987
989J
989J
989J

Järvenpää
7:40
8:30
16:50
18:10

Pornainen
8:05
8:55
17:15
18:35

Jokimäki
8:12
9:05
17:25
18:45

Kesäaikataulut sekä muuta tietoa mm. lipputuotteista löytyy kunnan kotisivuilta www.pornainen.fi liikenne
–palkin alta tai www.matkahuolto.fi
Mennään bussilla!
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Kunnanjohtajan tervehdys
Kunnan rooli muuttuu – oletko valmis?
Monen vuosikymmenen ajan kunnan perustehtävänä on pidetty palvelujen tuottamista kunnan asukkaille
ja yrityksille. Vaikka hyvillä ja sujuvaa arkea rakentavilla palveluilla on jatkossakin tärkeä merkitys, kunnan
rooli on muuttumassa.
Tällä hetkellä yhteiskuntamme kamppailee isojen murrosten kynnyksellä. Kyse ei ole pelkästään sosiaali- ja
terveystoimen uudenlaisesta järjestämisestä, vaikka silläkin on oma merkityksensä. Kuntien tulevaisuuteen
vaikuttavat monet myös kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat trendit, esimerkiksi älykkään
teknologian murros, ilmastonmuutos sekä väestön ja alueiden erilaistuminen.
Erilaiset kehityssuunnat tarjoavat myös Pornaisten kunnalle monenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita.
Haasteet realisoituvat, jos emme osaa ennakoida niitä – ja toisaalta mahdollisuuksiin pitää osata tarttua.
Kunnan roolina onkin tulevaisuudessa selvästi aikaisempaa enemmän paikallisen elinvoiman ja
kilpailukyvyn edistäminen sekä toimiminen paikallisen identiteetin ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.
Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi viime joulukuussa kuntaan strategiset tavoitteet. Niistä yksi
keskeisimmistä on kirjattu seuraavaan muotoon: ”Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten
elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä
kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista osoittamalla niille myös
taloudellisia resursseja.”
Uusia toimintatapoja suunniteltaessa korostuu siis myös kuntalaisen oma panos. Kunnan ja kuntalaisten
kumppanuuteen kuuluu, että molemmat osapuolet tuntevat vastuuta yhteisten tavoitteiden
saavuttamisesta. Jatkossa kuntalainen ei ole vain passiivinen osapuoli, jolle neuvotaan mitä tukea tai
palvelua miltäkin luukulta saa. Samalla kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat.
Kevään aikana Pornaisten strategiatyötä on jatkettu valmistelemalla kolmea kehittämisohjelmaa, joiden
avulla pyrimme vastaamaan uusiin haasteisiin. Samalla valmistelemme myös uudenlaista ns. osallistuvan
budjetoinnin mallia, jolla kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia parannetaan.
Olkaa siis asian suhteen kuulolla.
Toivotan kaikille kunnan asukkaille ja yrittäjille mielenkiintoista ja rentouttavaa kesää!
Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja
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Teknisen johtajan tilannekatsaus
Virosta käytiin tutustumassa Pornaisten vesilaitoksen toimintaan
Virolaiset kävivät 15.3.2018 Suomessa mm. Helsingissä, Mäntsälässä, Pornaisissa ja Porvoossa
tutustumassa Vesilaitosten toimintaan ja menetelmiin, millä puhdasta juomavettä Suomessa hankitaan.

Noin 20 henkilön vierailijat olivat mm. Tallinnan veden, Viron veden sekä yliopisto-opiskelijoiden edustajia.
Pornainen valikoitui joukkoon kunnan oman vedentuotannon ja laajan vesihuolto-alueen järjestämisen
myötä. Kävimme tutustumassa myös paikan päällä vedenottamoihimme ja pohjavesialueisiin.

Kuntastrategian laadinnassa valmistellaan hyvinvointi-, elinvoima- ja
henkilöstöohjelmia.
Hyvinvointiohjelman laadinnasta ja valmisteluista vastaavan sivistyslautakunnan, elinvoimaohjelman
laadinnasta ja valmisteluista vastaavan kuntakehitysjaoston ja kunnan hallinnon kanssa järjestettiin kevään
aikana kaksi tapahtumaa:_ Cafe-learning seurojen ja yhdistysten tapaaminen 11.4.2018 kunnanvirastolla
sekä kuntalaisten kuulemistilaisuus 26.4.2018 kirjastolla. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta
mitä asioita haluaisi kunnassa kehitettävän ja miten haluaa itse osallistua tekemiseen.
Seura- ja yhdistystapaaminen keräsi yli 30 ihmistä paikalle ja tilaisuuden kautta saatiin arvokasta tietoa
miten kunnassa tai kunnan organisaatio voisivat yhteistyössä viedä harrasteasioita eteenpäin. Muun
muassa yhdistyksille tapaaminen oli ensimmäinen laatuaan.
Kirjastolla järjestetty kuntalaisten avoin kuulemistilaisuus keräsi niin ikään suuren joukon (noin 70)
kuntalaisia yhteen. Paikalla oli kylässä myös taikuri Keijo Pulliainen, joka viihdytti kaiken ikäisiä katsojia
samalla kun saimme palautetta ja kehittämisehdotuksia eri ohjelmien valmistelutyön tueksi.
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Tilaisuuksien pohjalta ohjelmien valmistelutyö jatkuu syksylle, jolloin ohjelmaluonnokset käsitellään osana
kuntastrategiaa.
Ohessa luettelona kuntalaisten toiveita ja havaintoja avoimesta kuntalaiskuulemisesta.
1.

2.
3.

Tyytyväisyyden aiheita:
Yhteisöllisyys ja talkoohenki
hyvät kirjastopalvelut
terveys- ja hammashoitopalvelut
turvallisuus
tekonurmikenttä
maaseutumaisuus ja rauhallisuus, luonnonrauha
Parkkojan kevyen liikenteen väylä
kaupat ja muut palvelut lähellä
yhtenäiskoulu
seniorikansalaisten liikuntapalvelut
Mika Waltarin koulu, harrastevälitunnit MikaWaltarin koululla

lkm.
20

Kehitettävää
kevyenliikenteen väylät, niiden sijainti ym.

10

Julkinen liikenne ja siihen liittyvät asiat
(bussipysäkit, aikataulut, reittikartat ym yksittäiset asiat)

14

4.

Liikuntapaikat
lisää liikuntatiloja/saleja, liikuntapuisto, yleisurheilukenttä,
Halkian hiekkakentälle kaukalo ja kuntoiluvälineitä,
tiloja nuorille, pukukopit
Olemassa olevista tiloista/kiinteistöistä huolehtiminen!

15

5.

Yhdistysten kokoontumis- ja harrastustilat
yhdistysten papereille arkistointi tilat

6.

Ympäristön viihtyisyys
rakennusten kunnossapito. metsänhoidolliset työt eri kohteissa,
tienvarsien raivaaminen, kukkaistukset, jouluvalot

7.

Kirjasto
kaiteet pellavasaliin, korkeat tuolit liikuntarajoitteisille

8.

Muuta
31
Tekemistä kuntalaisille, uusien yritysten tukeminen,
venepaikat, uimahalli, keilahalli, monitoimihalli, koiravero,
kouluihin pidemmät välitunnit, rollaattoreihin jarrut, Jokimäen koulun kohtalo,
melontakeskus tms, tiedotuslehti blogi -muotoon, asuntoilmoitusten tukeminen esim. HS,
vaihtoehtoisten asuntojen tarjonta (aso-asunnot, vuokra-asunnot)
Ei maankaatopaikalle ja murskaustoiminnalle sekä muita yksittäisiä mielipiteitä, toiveita/ehdotuksia

9

7

11

2

Kiitos aktiivisille kuntalaisille sekä seura- ja
yhdistysaktiiveille arvokkaista mielipiteistä!

Ja muistetaan iloita niistä jo olemassa olevista hyvistä
asioista!
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Informaatikko esittäytyy
Olen Mari Högman ja aloitin Pornaisten kunnalla informaatikon tehtävässä
7.5.2018.
Asun Pornaisten kirkonkylällä,
perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme
poikaa, joista nuorin on yläkoulussa,
keskimmäinen aloittaa toisen asteen
opinnot, vanhin kirjoitti juuri
ylioppilaaksi ja menee armeijaan
heinäkuussa. Meillä on kotona kaksi
shiba –rotuista koiraa, joiden kanssa
lenkkeilen ja käyn näyttelyissä.
Muu vapaa-aika menee erilaisissa
kulttuuriprojekteissa, joista tällä
hetkellä pinnalla on Pornaisten
sotaveteraanien ja lottien muisteluista
ja kirjeenvaihdosta koostuvan kirjan
toimittaminen, Pornaisten
kotiseutumuseon vastaavana
toimiminen ja Itä-Uudenmaan
museoiden yhteistyöhankkeet.
Aiemmin tein pitkän työuran
suoramarkkinoinnissa, viimeksi silloisen
Itellan tytäryhtiössä. Sen jälkeen siirryin
muistiorganisaatioihin töihin, ja olen
toiminut arkistoissa, museoissa sekä
kirjastotehtävissä.
Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelija. Nykyinen
toimenkuvani koostuu kunnan tietosuojavastaavan tehtävästä ja kirjaston erilaisista tehtävistä.
Tietosuojavastaavana hoidan kunnan tietosuojaan liittyviä asioita, kirjastolla opastan kuntalaisia sähköisten
palveluiden käytössä, osallistun kunnan sähköisten palveluiden kehittämiseen, teen kirjaston tapahtuma- ja
kulttuurityötä mukaan luettuna Sanapaltti, sekä toimin kirjaston asiakaspalvelussa.
Minulla on työpiste sekä kunnantoimistolla että kirjastolla.
Toivotan kaikille kaunista ja lämmintä kesää!
Mari Högman
informaatikko
p. 040 174 5005, mari.hogman@pornainen.fi
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Kesäsomettaja esittäytyy
Olen Sanja Rinne, 17-vuotias pornaislainen. Olen tänä kesänä Pornaisten kunnan
kesäsometyöntekijä, eli päivitän Pornaisten kunnan sosiaalisia medioita.
Muutin Pornaisiin 2009 Sipoosta, joten olen asunut täällä 9 vuotta. Kävin ala- ja yläkoulun Pornaisten
Yhtenäiskoulussa. Nykyään olen koulussa Sipoon lukiossa. Siitä lähtien kun muutin Pornaisiin, olen ollut
aktiivisesti mukana täällä tapahtuvissa asioissa. Harrastin jalkapalloa Halkian alussa ja pelasin salibandyä
Light Ironissa. Yläkoulussa ollessani, olin oppilaskunnanhallituksessa. Tällä hetkellä olen
varapuheenjohtajana Pornaisten Nuorisovaltuustossa, jossa tulee minulla ensi syksynä neljä vuotta täyteen.
Nuorisovaltuuston kautta olen päässyt myös osaksi sosiaali- ja terveyslautakuntatoimintaa. Olen myös ollut
Pornaisten seurakunnan toiminnassa mukana, mm. kahtena kesänä innostajana.
Haluan julkaista sosiaaliseen mediaan sellaisia juttuja, joista kaikki saisivat jotain irti. Haluan esitellä erilaisia
paikkoja, missä olisi kiva vierailla, sekä osallistua mahdollisimman moneen tapahtumaan täällä.
Jos teillä on jotain ideoita ja vinkkejä siitä, missä kannattaisi käydä tai mistä julkaista sosiaalisen median eri
kanavilla, niin ota rohkeasti yhteyttä. Tietenkin jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin vastaan myös
niihin.
- Sanja
Facebook: Pornaisten Vapaa-aikatoimi
Instagram: por.naistenkunta
Snapchat: pornaistenkunta
sekä puhelinnumero: 040 174 5073
sähköposti: vapaa-aika@pornainen.fi
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Kirjasto
Kuvia Pornaisten esikoululaisten 8.5.-21.5.2018 Pellavasalissa olleesta näyttelystä.

Näyttelyn avajaisia vietettiin 8.5.2018
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Esioppilaiden yhteinen työ Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi: KYLÄTIEMME

Kannanotto KALATIEHEN:
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Kirjasto lahjoittaa jo vakiintuneen perinteen mukaisesti esikouluille kirjastipendit
Parkkojan koulun esiluokka:
Ronja Krok, Hepat-ryhmä
Jommi Tukiainen, Kastemadot -ryhmä
He kummatkin saivat Mauri Kunnaksen
teoksen ”Pieni luontokirja”
Mika Waltarin koulu:
Tessa Kuustonen

Onni Kalliojärvi
He kummatkin saivat Mauri Kunnaksen
teoksen ”Pieni luontokirja”
Yhtenäiskoulun esikoulu
0A: Jänis-ryhmä: Aaro Suppula
0A: Oravat-ryhmä: Jadessa Kauppinen
0B: Ilvekset: Rasmus Quinlan
0B: Ketut: Nicole Lindberg
Yhteiskoulun kirjastipendin saajat saivat Tuula Kallionimen teoksen
”Ensiluokkaiset elokuvatähdet”

Seniorituoli kirjastoon!
Kuntalaisillassa ehdotettiin, että kirjastoon
hankitaan seniorituoli niille, joille istumaan
käyminen/ istumasta nouseminen on hankalaa.
Seniorituoli Tuuli on vankka ja vakaa ja siinä on
suuri istuinkorkeus.

Tervetuloa koeistumaan!
Oheisen tiedotteen lähde: Suomen kirjastoseuran FB-sivut
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Keuke
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy eli KEUKE
Kysy! Me vastaamme.
Sanotaan, että pitää tähdätä aurinkoon päästäkseen kuuhun. Mutta mitä kaikkea yrityksen tai yrittäjäksi
aikovan pitää ottaa huomioon ennen kuin visioita lähtee tekemään todeksi. Sitä kannattaa kysyä KeskiUudenmaan Kehittämiskeskuksen eli Keuken yritysneuvontapalveluista.
Mikä on Keuke?
Keuke on yhtä kuin Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, joka tuottaa yritysneuvontapalveluja
Keski-Uudellamaalla. Keuken omistavat alueen yrittäjäyhdistykset, kunnat ja kaupungit.
Mitä yritysneuvontapalveluilla tarkoitetaan?
Neuvomme kaikissa yrittämisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kanssamme voi keskustella yrityksen
kannattavuudesta, uusista investoinneista, hinnoittelusta, tuotteistamisesta, markkinoinnista,
tuotekehityksestä ja rahoituksesta. Ja useinhan nämä asiat liittyvät tiivisti kaikki yhteen. Neuvomme kaikkia
yrittäjiä koosta tai toimialasta riippumatta. Asiakkainamme on niin pieniä yksinyrittäjiä kuin isompia
osakeyhtiöitä.
Mitä palvelut maksavat?
Tuottamamme perusneuvontapalvelut ovat yrittäjille maksuttomia. Myös Keuken järjestämät yleiset
koulutustilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Pidempikestoisista valmennuksista ja
sparrauskokonaisuuksista peritään pieniä omavastuuosuuksia kustannuksista.
Miten pääsen palvelujen pariin?
Aivan aluksi kannattaa soittaa ajanvaraukseemme. Palvelukoordinaattorimme osaa jo puhelimessa
mahdollisesti opastaa asioissa eteenpäin ja tapaamisessa yritysneuvojan kanssa pääset alkuun. Neuvonta ei
ole mikään pitkä kehittämisprojekti, vaan useimmiten saat neuvot ja avun jo muutaman tunnin tapaamisen
tuloksena.
Mikä on tyypillisin ongelma tai idea, johon haetaan neuvoja?
Kaikenlainen kasvaminen ja laajentaminen, koskee se sitten uusien toimitilojen rakentamista,
palveluvalikoiman laajentamista, laiteinvestointeja, uusien tuotteiden tai palveluiden aloittamista tai
työvoiman palkkausta. Tällaisen asiakkaan kanssa teemme kannattavuuslaskelmia ja mietimme mitä kasvu
tarkoittaa markkinoinnin ja tuotteistamisen näkökulmasta. Toisin sanoen autamme siinä mitä pitää tehdä,
että hanke onnistuu!
Meillä ei ole mitään ongelmia, emme me tarvitse neuvontaa?
Yritysneuvonta ei ole tulipalojen sammuttamista varten, vaikka toki autamme myös ongelmatilanteissa. On
siis hienoa, että yrityksellä ei ole ongelmia, mutta olisiko yritys valmis kasvamaan ja kehittymään? Siinä me
autamme mielellämme.
Jos minulla on idea tai suunnitelma, niin mihin kaikkeen kannattaa varautua?
Monta kertaa yrittäjä itse tietää jo, että idea on hyvä ja että siihen kannattaa panostaa. Silloin asiantuntijan
laskelmat ja rohkaisu ovat ikään kuin vain piste iin päälle. Mutta on meillä kanttia myös kertoa rehellisesti
se, että idea tai hanke ei tule kantamaan. Emme siis rohkaise mihinkään sellaiseen, johon emme lukujen ja
tietämyksemme valossa usko.
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Olen juuri perustamassa yritystä, saanko apua Keukelta?
Kyllä, Keuke auttaa sekä yrittäjiä että yrittäjäksi aikovia.
Kuinka varaan ajan Yritysneuvontaan?
Soita numeroon 050 341 3210 ja varaa tapaamisaika. Voit varata ajan myös sähköpostilla keuke@keuke.fi.
Nettisivuillamme www.keuke.fi voit jättää yhteydenottopyynnön.
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Ympäristönsuojelu
Vieraslajit ja niiden hävitys
EU:ssa on säädetty haitallisiksi vieraslajikasveiksi jättiputket ja jättipalsami. Nyt kesällä kansalliseen listaan
on tulossa mukaan myös komealupiini, japanintatar, jättitatar sekä kurtturuusu. Näiden lajien
maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty.
Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät.
Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua
nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen,
ekosysteemin toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen.
Lisätietoja vieraslajeista löydät vieraslaji.fi sekä ymparisto.fi sivustoilta. Voit myös ilmoittaa
vieraslajihavainnoista osoitteessa www.vieraslajit.fi

Jättiputket
Suomessa esiintyy useita jättiputkilajeja mm.
kaukasianjättiputki sekä persianjättiputki. Jättiputket
ovat kotoisin Kaukasiasta, ja ne tuotiin alun perin
Suomeen puutarhakasveiksi.
Jättiputket ovat suuria, usein yli 2 metriä korkeita ja
erittäin kilpailukykyisiä. Niitä esiintyy useissa
elinympäristöissä kuten pelloilla, metsissä ja rannoilla.
Parhailla kasvupaikoilla ne muodostavat laajoja
kasvustoja, ”jättiputkimetsiä”, jotka tukahduttavat muun
kasvillisuuden ja alkuperäisen eläimistön.
Jättiputkien hävittämistä vaikeuttaa niiden suuri
siementuotanto ja leviämiskyky sekä kasvin erittämä ihovaurioita aiheuttava kasvineste. Jättiputkien
siemenet säilyttävät itävyytensä usean vuoden. Ne muodostavat maahan ns. siemenpankin, josta
putkahtaa esiin uusia yksilöitä vielä useiden vuosien jälkeen.
Luonnossa on myös useita ukonputkia, joita ei pidä sekoittaa jättiputkiin, eikä niitä ole syytä hävittää.
Jättiputken hävitys
Jättiputkien torjuntaan kannattaa ryhtyä jo toukokuun alkupuolella, kun kasvit ovat vielä pieniä. Yksittäisiä
jättiputkiyksilöitä voi torjua mekaanisesti katkaisemalla pääjuuren pistolapiolla 10-20 cm syvyydestä.
Ensimmäisen vuoden hentojuurisia taimia voi poistaa käsin kitkemällä. Jättiputkien torjunnassa on
huolehdittava siitä, etteivät ne pääse siementämään.
Katkaisemalla kukinto estetään uusien siementen kehittyminen ja variseminen maahan. Katkaistun rungon
voi hävittää esimerkiksi polttamalla, jolloin myös siemenet tuhoutuvat varmasti. Pienehkön kasvuston voi
peittää mustalla, paksulla, valoa läpäisemättömällä muovilla, joka sijoitetaan paikalleen painojen avulla.
Peittäminen näivettää kasvit eikä päästä siemeniä itämään maaperästä.
Toistuva niittäminen estää kasvia yhteyttämästä ja keräämästä ravintoa ja heikentää hiljalleen kasvin
elinvoimaa. Niittäminen on helpointa ja turvallisinta tehdä, kun kasvusto on matalaa.
Torjunta-aineita voidaan harkiten käyttää etenkin laajoissa esiintymissä. Torjunta suositellaan tehtäväksi
alkukesästä, kun kasvit ovat pieniä. Myöhemmin kesällä suuria kasveja on hankalaa ja vaarallista käsitellä,
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torjunta-aineita tarvitaan enemmän. Torjunta-aineita ei tule käyttää vesistöjen eikä lasten leikkipaikkojen
äärellä. Torjunta-aineeksi kannattaa valita jokin ympäristöystävällinen, luonnossa hajoava aine.
Jättiputkien tuhoamisessa on noudatettava ehdotonta huolellisuutta sen sisältämän kasvinesteen takia.
Ihovammavaaran vuoksi kasvustojen hävittäminen tulee tehdä pilvisellä säällä. Suojavaatetus, hengitys- ja
silmäsuojat ovat välttämättömät varusteet jättiputkia käsiteltäessä. Jos kasvinestettä joutuu iholle, pitää
iho pestä heti vedellä ja saippualla. Suurten ihoalueiden jouduttua kosketuksiin kasvinesteen kanssa on
hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Jättipalsami
Jättipalsami saapui Suomeen 1800-luvun lopulla.
Kasvia viljeltiin aluksi vain kasvitieteellisissä
puutarhoissa. Vuosien varrella jättipalsamia on tuotu
puutarhakasviksi monesta eri maasta ja nykyisin sitä
tapaa laajalti myös luonnossa.
Suomessa esiintyy jättipalsamin lisäksi useita muita
palsamikasvien heimoon kuuluvia lajeja.
Alkuperäisenä esiintyvä lehtopalsami on rauhoitettu
Oulun ja Lapin lääneissä.
Jättipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli
kolmemetrisiä Kasvien keskimitta jää kuitenkin yleensä noin 1,5 metriin. Jopa pienet, alle 10 cm korkeat
yksilöt kukkivat ja muodostavat siemeniä. Suurikokoisimmat kasvit ovat yleensä rehevillä ja kosteilla
kasvupaikoilla, joilla jättipalsami on erittäin kilpailukykyinen ja valloittaa kasvualaa alkuperäiseltä
kasvustolta. Jättipalsami ei siedä kuivuutta ja se kasvaa huonosti karuilla kasvupaikoilla.
Jättipalsamin hävittäminen
Jättipalsami uudistuu vain siemenistä. Sen siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän metrin
päähän, kun kasvin kodat ovat kypsiä. Siemenet ovat lyhytikäisiä ja suurin osa niistä itää heti seuraavana
vuonna. Jättipalsamin hävittäminen perustuukin siihen, että estetään uusien siementen muodostuminen.
Pienet (muutamien neliömetrien laajuiset) jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä kasvit
yksitellen pois mahdollisimman varhain, mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen
kypsymistä. Hentojuuriset versot irtoavat maasta helposti, eikä erityisiä suojavarusteita tarvita. Jos
siementäviä yksilöitä ei päästetä syntymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Kasvin pienet
siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien mukana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä
kasvinosia on käsiteltävä varoen.
Laajat kasvustot ovat ongelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa kokeilla niittämällä kasvit
mahdollisimman alhaalta. Niiton jälkeen on
varmistettava, ettei paikalle jää pienikokoisia kukkivia
yksilöitä.

Komealupiini
Kaikki Suomessa esiintyvät lupiinit ovat vieraslajeja.
Komealupiini tuotiin Pohjois-Amerikasta koriste- ja
rehukasviksi Eurooppaan 1800-luvun alkupuolella.
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Suomessa sitä on käytetty lähinnä koristekasvina. Helposti siemenistä lisättävää kasvia on levitetty
ahkerasti puutarhoihin ja mökeille, joista se on edelleen karkaillut pitkin tienvarsia lisääntyen
räjähdysmäisesti.
Lupiinin torjunta
Lajia voi olla vaikea saada kokonaan hävitettyä kasvupaikalta, mutta sen leviämisen estäminen on
ensimmäinen askel. Katkaisemalla kukinnot ennen siementen kypsymistä voidaan jo hillitä kasvien
levittäytymistä uusille paikoille.
Monivuotisella lupiinilla on pystyjuurakko, eikä se onneksi leviä kasvullisesti rönsyjen avulla. Silloin kun
lupiineja on vielä vähän, kannattaa nähdä vaivaa ja kaivaa ne juurineen ylös maasta. Laajalle levinneitä
lupiinikasvustoja voi kurittaa niittämällä. Niittojäte tulee aina korjata pois kasvualustan liiallisen
rehevöitymisen välttämäksi. Torjuntatyötä on jatkettava useiden vuosien ajan, sillä maaperän
siemenvarastosta itää uusia lupiininalkuja vuosienkin jälkeen.

Aasian tattarit
Japanintatar, jättitatar ja niiden risteymä hörtsätatar
ovat kotoisin Itä-Aasiasta, josta niitä on viety ympäri
maailman puutarhoihin koristekasveiksi.
Suomessa kasvaa myös kaksi muutakin kiertotatarten
sukuun kuuluvaa lajia, joilla molemmilla on aasialaisista
tattarista poiketen köynnöstävä kasvutapa.
Pensaikkotatar kasvaa meren- ja
järvenrantapensaikoissa, kiertotatar on taas yleinen mm.
erilaisilla joutomailla ja tienvarsilla. Jos omassa
puutarhassa kasvaa japanin- tai jättitattaria, pitää ensimmäiseksi huolehtia, että kasvustot pysyvät kurissa,
ja etteivät kasvit tai niiden osat päädy lähiluontoon. On aina varmistettava, että poistetutjuuret ja varret
ovat kuolleita, eivätkä siirry esim. kompostin tai maamassojen mukana uusille kasvupaikoille.
Poistetut varret ja juuret tulee mieluiten kuivata tai polttaa. Pienimmät taimet voi kiskoa käsin,
kookkaimpiin yksilöihin tarvitaan jo tukevien hanskojen lisäksi työkaluja. Ensin kasvusto leikataan esim.
oksasaksilla tai raivaussahalla tyveä myöten alas, jolloin päästään käsittelemään juurakkoa. Jotta kasvi
saadaan hävitettyä, on kaikki sen juuret poistettava maasta.

Kurtturuusu
Kurtturuusu on alun perin Koillis-Aasiasta kotoisin oleva laji, joka
yleistyi Euroopassa 1800-luvulla koristekasvi-istutusten myötä.
Suomessa kurtturuusu alkoi levitä 1900-luvun alkupuolella.
Leviämistä auttoi suolaa sietävän lajin massaistutukset teiden
varsille ja erityisesti moottoriteiden keskikaistoille. Luonnossa
kasvi löysi nopeasti soveliasta elinympäristöä
merenrantahietikoilta ja saariston somerikoilta.
Kurtturuusu leviää hallitsemattomasti myös teiden varsilla. Se
leviää paikallisesti tehokkaan juurivesomisen ansiosta. Uusille kasvupaikoille se leviää ilmeisesti pääasiassa
lintujen mukana.
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Kurtturuusun torjunta on helpointa kun se on pieni. Pienimmät taimet
kiskoo helposti käsin. Kookkaimpiin yksilöihin tarvitaan lisäksi työkaluja.
Ensin pensas leikataan esim. oksasaksilla tai raivaussahalla tyveä myöten
alas. Sen jälkeen päästään käsittelemään juurakkoa, joka pyritään
kaivamaan kokonaan pois maasta. Hiekkamaasta juurakko irtoaa
suhteellisen helposti, kivikossa työskentely on työläämpää.
Piikkisen kasvin kanssa taistellessa on paljas iho syytä suojata kunnolla.
Kurtturuusun hävittäminen ei yleensä onnistu kerralla. Maan sisään voi
jäädä juurakon kappaleita, joista uudet pensaat saavat alkunsa. Tämän
vuoksi käsiteltävällä kasvupaikalla tulee tehdä jälkihoitoa tulevinakin
vuosina, kunnes laji on varmasti saatu hävitettyä.
Laajalle levinneiden, yhtenäisten kurtturuusukasvustojen hävittäminen on haastava tehtävä. Työ lienee
helpointa tehdä koneellisesti pienen traktorin avulla. Myös koneellinen poistaminen vaatii huolellista
jälkihoitoa ja seurantaa, koska juurakon kappaleita jää aina maahan.

Kansalaisopisto
Mäntsälän kansalaisopisto
Syksyn kursseille voit ilmoittautua koko kesän osoitteessa www.mantsalanopisto.fi
Hyvää kesää!
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Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry

PPNS

Halkiassa on tehty talkoovoimin kesäteatteria jo 57 vuotta –
tänä vuonna kotimainen komedia Ja jumala loi naisen
Teatterin tekeminen on kuulunut vahvasti Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran toimintaan seuran
perustamisvuodesta 1911 alkaen. Vuonna 1961, kun seura täytti 50 vuotta, heräsi ajatus
ulkoilmanäytöksistä.
Kesällä 1961 nähtiinkin Taka-Seppälän pihalla ensimmäinen kesäteatteriesitys: Lauri Haarlan
Keinumorsian. Tästä lähtien kesäisin alettiin esittää näytelmiä talojen pihapiireissä ja Kivistön
rannassa. Kun sahatoiminta Halkian
koskella päättyi, sai kesäteatteri pysyvän
paikan sahan laanilta vuonna 1971. Siinä
samalla paikalla, Halkian Koskenniskalla,
ollaan edelleenkin.
Tänä vuonna teatteriporukka tarttui
kotimaiseen Kirsi Sulosen kirjoittamaan
näytelmään Ja jumala loi naisen.
Komedian harjoittelu alkoi tammikuussa
ja kausi huipentuu esityksiin 19.6.–6.7.
Lavan valloittavat makeat mimmit, tiukat tytsyt ja laadukkaat ladyt (mukana myös muutama
mukiinmenevä mies…)
Kesäteatterialuetta on kohennettu vuosien saatossa paljonkin. Nyt alueella on tilava parkkipaikka,
puffettialue, ulko-wc:t ja tietysti laskeva katsomo uusittuine penkkeineen sekä varsinainen
näyttämöalue kulissirakennuksineen. Katsomoon mahtuu noin 300 katsojaa. Ajanmukainen
äänentoisto takaa hyvä kuuluvuuden ja katettu katsomo pitää teatterin ystävät kuivina.
Jokakesäisen teatterielämyksen mahdollistavat lukuisat vapaaehtoiset: näyttelijät, avustajat,
äänimiehet, puvustajat, lavastajat, tuotanto, leipojat, liikenteenohjaajat, puffetti- ja lipunmyyjät,
markkinoijat… Pienikin teatterin eteen tehty talkootyö on erittäin tärkeää kokonaisuuden
kannalta. Sitoutunut ja osaava teatteri- ja talkooporukka on tehnyt pitkäjänteistä työtä
kesäteatterin eteen.
Kiitos kaikille talkoolaisille! Teatteria ei tehdä yksin, vaan yhteisvoimin ja hymyssä suin ☺.
Hymyä ja naurun hytkettä saadaan nähdä myös tämän kesän esityksissä, niin näyttämöllä kuin
katsomossakin.
Tervetuloa nauramaan!
20

21

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Oivia osallistumisen mahdollisuuksia kaikille omaishoidon asioista kiinnostuneille
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva-toiminta järjestää syksyllä Pornaisissakin
kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville sekä omaishoidon asioista kiinnostuneille useita mahdollisuuksia
tiedon saantiin ja erilaisiin kohtaamisiin.
Syksyllä uutena toimintana kokeilussa on mm. kaikille avoin ja maksuton luentotilaisuus omaishoidon
asioihin liittyen. Kurkkaa alta syksyn tapahtumat ja tule rohkeasti mukaan! Lisää tietoa yhdistyksemme
toiminnasta löydät mm. internetsivuiltamme www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi

Tietoa ja tukea infopisteellä
Onko mielessäsi jokin omaishoitoon liittyvä asia tai kysymys, josta tahtoisit keskustella? Tai tahtoisitko
saada lisää tietoa yhdistyksen ja OmaisOivan toiminnasta?
Tervetuloa piipahtamaan OmaisOiva-kioskille kertaluonteiselle infopisteelle, jossa on mahdollisuus tavata
OmaisOivan työntekijä sekä saada mukaansa erilaista
OmaisOivan materiaalia.

OmaisOiva-kioskit syksyllä Pornaisissa:
Pornaisten terveysasema, sisääntuloaula, os. Latiskantie 3
- ti 25.9. klo 9-10.30
- pe 30.11. klo 9-10.30

Teemalliset kohtaamispaikat
Tahtoisitko pysähtyä hetkiseksi kahvikupposen äärelle, saada tietoa omaishoidon asioista sekä tavata toisia
omaishoidon asioista kiinnostuneita?
OmaisOiva-kahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus saada tietoa
vaihtuvin teemoin ja alustuksin, tavata muita omaishoidon asioista kiinnostuneita sekä saada tietoa
OmaisOiva- ja yhdistystoiminnasta. Lämpimästi tervetuloa kahvikupposelle!

OmaisOiva-kahvilat syksyllä Pornaisissa:
Aurinkomäen palvelukeskuksen kirjasto, os. Mäntymäentie 1
- ke 3.10. klo 13-14.30, teemana: Voimavaroja arkeen
- ke 12.12. klo 13-14.30, teemana: Jouluista ohjelmaa

Omaishoito osana elämää – luentotilaisuus
Huomaatko hoitavasi yhä enemmän puolisoasi, lastasi, vanhempaasi tai muuta läheistäsi arjessa?
Kaipaatko lisää tietoa tai tukea tilanteeseesi?
Tule mukaan kaikille avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen kuulemaan omaishoitajuuteen liittyvistä
asioista ja tuen muodoista. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita. Virvoketarjoilu.
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Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Mäntsälän Kansalaisopiston/Pornaisten osaston kanssa. Tilaisuuteen ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen – lämpimästi tervetuloa!
- ti 25.9. klo 17.30-19, Pornaisten kirjaston Pellavasalissa, os. Kirkkotie 174

Otamme myös mielellämme ideoita vastaan!
Kehitämme toimintaamme toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja kuulisimmekin mielellämme, millaista
toimintaa Pornaislaiset omaistaan tai läheistään hoitavat toivoisivat.
Ideoita ja palautetta voit lähettää meille halutessasi ihan anonyymistikin internetsivujemme
www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi palautelomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan
OmaisOivan työntekijöihin.
Oivallista kesää toivottaen,
Heidi Puumalainen, OmaisOiva koordinaattori, heidi.puumalainen@omaisoiva.net ja puh. 050 306 6812
Laura Kosonen, OmaisOiva työntekijä, laura.kosonen@omaisoiva.net ja puh. 050 320 3962

Oivat Picnikit päättivät OmaisOiva-toiminnan kevätkauden. Pornaisissa Picnikkiä vietettiin kauniissa
maisemissa Hietasen uimarannalla.
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Päiväkotien kevätjuhlat
Aurinkolinnan päiväkodin kevätjuhla torstaina 17.5.2018
Aurinkolinnan päiväkodin kevätjuhlaa vietettiin Isojärven leirimajalla Halkiassa. Tunti ennen juhlan
alkua rankkasade ja ukkonen uhkasivat pilata juhlatunnelman, mutta onneksi aurinko alkoi paistaa
perheiden saapuessa Isojärvelle.
Teemana juhlassa oli peikkometsä. Perheet kiersivät erilaisia leirimajan ympäristöön sijoiteltuja
peikkomaisia toimintapisteitä. Pihalta löytyi peikkojen koti, jonka sisustuksessa tarvittiin lapsilta
apua, temppurata omien peikkotaitojen testaamista varten sekä valokuvaamo, jossa jokainen sai
halutessaan myös itse muuttua peikoksi! Rannan luona askarreltiin omat kaarnalaivat, jotka
lähetettiin järven kuljetettavaksi vastarannalla asuville peikkoystäville. Toimintapisteiden kiertelyn
jälkeen oli vielä vuorossa monen lapsen ja aikuisen mielestä illan kohokohta: grillaus ja eväiden
syönti!
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Linnunlaulun päiväkodin kevätjuhlat
Linnunlaulun kevätjuhlaa on usein vietetty ulkona, jonkin yhteisen
liikunnallisen ohjelman parissa. Tänä vuonna juhla järjestettiin vaihteeksi
perinteiseen tyyliin, ja vanhemmat sekä muut läheiset nauttivat lasten
esityksistä juhlasalissa. Juhla pidettiin kahdessa osassa, jotta vieraat
mahtuivat hyvin, eikä juhlan kesto venynyt pienille esiintyjille liian pitkäksi.
Ensimmäinen juhlailta oli torstaina 17.5., jolloin juhlivat Pikkusirrien,
Peukaloisten ja Sinitiaisten ryhmät perheineen ja viikon kuluttua 24.5.
esiintymään pääsivät Kivitaskut ja Keltasirkut. Juhlaväki pääsi katsomaan
lasten laulu- ja liikuntaesityksiä sekä osallistumaan tuttuihin yhteislauluihin.
Ensimmäisessä juhlassa muun muassa laulettiin ja runoiltiin kesäisistä luonnonilmiöistä, auringonpaisteesta
ja ukkosesta, sekä eläimistä ja herkkuruuista. Osa ryhmien esityksistä oli lasten suosikkeja, joita oli laulettu,
leikitty ja viitottu koko vuosi. Osa taas harjoiteltiin juuri kevätjuhlaa varten.
Yleisö sai myös nähdä tunnelmia päiväkotivuoden varrelta kuva- ja videoesityksen muodossa. Lopuksi
juhlaväki kajautti yhdessä ilmoille kaikkien tunteman ihahaa-laulun, joka innoitti lapset tanssimaan lavalle.
Kuten hyvät juhlat aina, nämäkin päättyivät juuri, kun ilo oli ylimmillään. Helteinen sää ja kupliva tunnelma
lämmittivät juhlasalia niin, että juhlan päätteeksi jaetut mehujäät maistuivat lapsille hyvin.
Keltasirkkujen ja Kivitaskujen lapsilla on ollut kauden aikana yhteinen rytmiryhmä, jossa on laulettu,
rytmitelty, soitettu rytmisoittimia sekä jopa räpätty. Rytmiryhmässä lauletuista lauluista valitsimme
muutaman laulun esitettäväksi kevätjuhlaan sekä tietysti `Nalleräppi´ vedettiin asianmukaisella tyylillä.
Esityksiä harjoiteltiin useamman kerran ennen juhlaa.
Yhteisten esitysten lisäksi Keltasirkkujen viskarit esittivät juhlassa nukketeatteria, nestorit runoilivat sekä
koko ryhmän yhteinen `liikunnan iloa´- esitys, jossa näimme hienoja liikuntataitoja. Kivitaskujen pienet
nallet esittivät liikunnallisen tanssin.
Juhlan lopuksi kaikki lapset yhdessä esittivät laulun Lintu, joka sai monet vanhemmat liikuttumaan. Myös
toisen juhlan lopuksi saatiin mehujäät, joita päästiin nauttimaan kauniissa kesäisessä säässä päiväkodin
pihalla.
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Mustijoesta elävä lohijoki ry
Mustijoesta elävä lohijoki ry piti vuosikokouksensa Pornaisten kirjastolla 28.5.2018 klo 17.00. Kesällä
tulee kaksi vuotta yhdistyksemme perustamisesta. Jäseniä on tällä hetkellä nelisen kymmentä.
Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi jälleen Kari Marttinen ja jäseniksi
Sakari Tähkäpää, Auvo Kuisma, Antti Kilpeläinen, Anu Oskarsson ja Pertti Österman.
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kokonaisvaltaisesti Mustijoen tilaa. Joki on noin 87 kilometrin
mittainen ja kulkee Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon halki.
Yhdistys pyrkii parantamaan Mustijoen veden laatua, rakentamaan patokohtiin kalatiet ja edistämään
muutoinkin joen virkistyskäyttöä. Tarkoituksena on palauttaa Mustijoki jälleen vaelluskalajoeksi ja lisätä sen
virkistyskäyttöä kalastuksen lisäksi kanoottiretkeilyn, patikoinnin ja pyöräilyn suhteen.
Aikomuksena on rakentaa 8-10 ”tukikohtaa” joen varteen, jotka toimisivat myös joen varren asukkaiden ja
loma-asukkaiden virkistyskeitaina.
Yhteistyökumppaneita ovat joen varren asukkaat, kyläyhdistykset, yritykset ja kaikki Mustijoesta
kiinnostuneet. Rahoitusta olemme jo saaneet mm, Ely:ltä, Rapala-säätiöltä ja EKO-energialta.
Vuosikokousta ennen julkistettiin yhdistyksen rahoittama Mustijoki-raportti, jonka on tehnyt Sampo Vainio
ja Aki Janatuinen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Hienosta raportista
tulee linkki kotisivullemme ja Facebook-sivuillemme.
Kattavassa raportissa käydään läpi Mustijoen kosket ja esitetään eri vaihtoehtoja kalateiden sijainneille.
Tämän jälkeen oli kahvi- ja keskustelutilaisuus ennen vuosikokousta.
Yhdistykseen voi liittyä kotisivuillamme olevan lomakkeen kautta.
T E R V E T U L O A yhdistyksemme toimintaan mukaan!
Kotisivut: www.elavamustijoki.fi/
Facebook: www.facebook/mustijoesta/
Pertti Österman
Mustijoesta elävä lohijoki ry:n sihteeri
p. 040 548 9936 pertti.osterman@askola.fi
aluearkkitehti Askola, Pornainen, Myrskylä, Pukkila
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Vapaa-aikatoimi
PORNAISTEN DUUNIRUNDI
Duunirundi on Pornaisten kunnan nuorisopalveluiden välittämää, nuorten suorittamaa
työpalvelua. Työtehtäviä välitetään 14 – 17- vuotiaille nuorille, jotka ovat
ilmoittautuneet Duunirundiin.
Nuoret eivät ole vakuutettuja nuorisopalveluiden puolesta, kun he suorittavat
työtehtäväänsä. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa.
Yksityiset kotitaloudet voivat tilata nuoren auttamaan pienissä kotitöissä kuten:
lumenluonti, siivous, ruohonleikkuu, puutarhanhoito ym. Etsivä ilmoittaa nuorelle
työtarjouksesta, jonka jälkeen nuori päättää sopiiko kyseinen työ/työaika hänelle. Kun
nuori ottaa työn vastaan, hän soittaa työntilaajalle ja sopii yksityiskohdista.
Nuori on velvollinen:
- hoitamaan sopimansa työn
- ilmoittamaan välittömästi, sekä työnantajalle että nuorisotoimelle, jos työlle tulee este
- ilmoittamaan, jos työ ei vastaa sovittua
- Ilmoittamaan vanhemmille vastaanotetuista duunirundin jutuista
Nuorella on oikeus:
- kieltäytyä vastaanottamasta työtä
- kieltäytyä sovitusta työstä, jos se ei vastaa sovittua
- jos nuori tuntee olosuhteet epämiellyttäviksi
- vaatia palkkiota tehdystä työstä
Huoltajan vastuu: olla tietoinen nuoren sovituista työpaikoista ja tehtävistä, olla
tavoitettavissa nuoren ollessa työtehtävässään.
Työntilaaja on velvollinen: perehdyttämään nuoren työtehtävään ja käytettäviin
välineisiin, huolehdittava, että mahdollisten aineellisten vahinkojen varalle on vakuutus,
ilmoittamaan etsiville epäkohdista, kuten huonosta käytöksestä, aineellisista vahingoista
tai jos nuori ei pidä sopimusta, maksaa sovittu palkkio tehdystä työstä ; 20 euroa 1-3
tunnin työstä (tämä on suositussumma, nuori voi itse neuvotella palkkiosta työnantajan
kanssa tilanteen mukaan).
Ilmoittautumislomakkeet kunnan nettisivuilta.
Lisätietoja antaa mielellään Pornaisten etsivä nuorisotyöntekijä Jennika Tuomola p.0401745069 jennika.tuomola@pornainen.fi

• Apua koulutus- ja työpaikan hakuun
• Apua arjen asioiden pähkäilyssä
• Neuvoja raha-asioissa ja asunnon
hommaamisessa
• Jeesiä kun on elämä on solmussa
ohjaamo@pornainen.fi
puh. 040 1745069
Facebook: Ohjaamo Pornainen
Kunnantoimisto, Kirkkotie 176
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Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut

29

SILMU ry
SILMU RY:N KEVÄTKOKOUKSEN PARHAAT PALAT
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kevätkokouksen yhteydessä 22.5. palkittiin parhaimmat Leader-hankkeet
kahdessa kategoriassa, paras yleishyödyllinen hanke ja paras yrityshanke. Lisäksi palkittiin paras kyläteko.
Palkinnot menivät tänä vuonna toimijoille Loviisassa, Mäntsälässä ja Porvoossa. Hankkeet on valittu
kuluvalla ohjelmakaudella (2014-2020) rahoitetuista Leader-hankkeista jotka ovat päättyneet vuoden 2017
aikana.
Parhaimman yleishyödyllisen kehittämishankkeen tittelin sai Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry, joka
toteutti Loviisan alueella ”Kartanohankkeen” vuosina 2015-2017. Parhaana yrityshankkeena palkittiin
Mäntsälässä toimiva Pohjolan Ykkösraivaus Oy:n Ykkösmyynnin halli -hanke, joka toteutettiin vuosina 20152017. Vuoden kyläteoksi valikoitui yleisövinkkien perusteella Kerkkoon Nuorisoseuran
nuorisokahvilatoiminta Nuoska. Ehdotuksia jätettiin SILMU-kylille kaikkiaan kuusi.
Valintakriteereiksi SILMU ry oli määritellyt, että palkittavalla yleishyödyllisellä hankkeella tulee olla
huomioarvoa ja hyvä näkyvyys. Lisäksi hankkeen tulee hyödyntää suurta henkilömäärää, ja että hankkeen
etenemisprosessi on ollut sujuvaa. Palkittavalla yrityshankkeella tulee olla työllistävä vaikutus, yrityksellä
hyvät tulevaisuusnäkymät ja hankkeen etenemisprosessi on ollut sujuvaa.
Vuoden kyläteoksi haettiin pientä tai suurta tekoa, ja pääasia oli, että se on ollut paikallista kehittämistä
kaikkien asukkaiden eduksi ja hyödyksi. Valinnalla SILMU-kylät haluaa nostaa esille kylien monipuolista
toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta sekä jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kylissä voi
itse kehittää ja tehdä asioita.
Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Vuoden 2017 aikana SILMU ry:n hallitus käsitteli 49 tukihakemusta ja rahoitusta myönnettiin 35
hakemukselle ja kahdelle lisärahoitushakemukselle. Puolletuista hakemuksista seitsemän oli
yritystukihakemuksia ja loput yleishyödyllisiä hakemuksia. Kaikkiaan tukea myönnettiin 990 320 €. Koko
ohjelmakauden aikana (2014-2020) SILMU ry on myöntänyt tukea yhteensä 2 786 717 €.
Hakemuksia tulee jatkuvasti enemmän kuin käytössä on kehystä. Jotta varat riittävät useammalle, tukea ei
ole myönnetty suurille monivuotisille hankkeille ja myönnettävää tuki-% on pienennetty edelliseen
ohjelmakauteen verrattuna. Yhdistys on määritellyt valintakriteerit, joiden perusteella tukea myönnetään.
Tuen myöntämiseen ja sen määrään vaikuttaa miten suuressa määrin hakemus toteuttaa SILMUSTA
KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategiaa.
Tukia jaettaessa otetaan lisäksi huomioon alueellinen jako, eli pyritään jakamaan tukea mahdollisimman
tasapuolisesti koko toiminta-alueelle.
Yhdistys saa seuraavan rahoituskehyksen käyttöönsä alkuvuodesta 2019. SILMU ry:n hallitus päättää
syksyllä 2018, milloin hakemuksia käsitellään
seuraavan kerran ja millaista toimintaa tullaan
rahoittamaan.
Hakemuksia voi jättää Hyrrä -järjestelmään ja
hankkeet voi aloittaa omalla riskillään, mutta
mahdolliset rahoituspäätökset tehdään aikaisintaan
keväällä 2019. Tiedotamme tarkemmin asiasta
syksyllä, kun käsittelyaikataulu on varmistunut.
Mikäli mieleesi herää kysymyksiä, ota yhteyttä.
Kuvassa vasemmalta lukien:
Kartanohanke / Nina-Björkman-Nystén, Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Minna ja Jukka Enjala, Kerkkoon
Nuorisoseuran nuorisokahvilatoiminta Nuoska / Elisa Jäntti ja Tea Vaara
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Rosk`n Roll -jätehuoltopalvelu
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu teki hyvän tuloksen
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk’n Roll Oy Ab ja ItäUudenmaan Jätehuolto Oy. Molemmat yhtiöt saavuttivat hyvän
tuloksen vuonna 2017. Tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut
pyritään pitämään alhaisina.
Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin
yhtiökokouksessa 29.5.2017. Tilikauden liikevaihto oli 14,6 miljoonaa
euroa. Tilikauden voitto kasvoi viime vuodesta ollen nyt noin 1 258 000
euroa.
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 19.4.2018.
Tilikauden liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli noin 960 000 euroa.
Rosk’n Roll Oy Ab:n sekä Itä-Uudenmaan Jätehuollon tilikauden 2017 investointien kokonaismäärä oli noin
1,5 miljoonaa euroa.
Yhtiöt eivät jaa osinkoa omistajilleen, vaan tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään
mahdollisimman alhaisina. Hyvä taloudellinen tilanne auttaa yhtiötä myös varautumaan jätehuollon
kehittämiseen tarvittaviin investointeihin. Merkittävimmät panostukset kuluvana vuonna kohdistuivat
Kilpilahden jätekeskusalueen rakentamiseen sekä pienempien jäteasemien palvelujen
kehittämiseen. Lisäksi tuloksen avulla tarjotaan ensi syksynä Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen toimialueen
kuntien 8.-luokkalaisille tutustumiskäynti jätekeskukseen Porvooseen tai Lohjalle.
Rosk’n Roll Oy Ab:n yhtiökokouksessa valittiin hallituksessa jatkamaan nykyiset jäsenet, Juhana
Salmenpohja ja Rolf Oinonen Lohjalta, Jaakko Laiho Hangosta, Mikael Carlberg Inkoosta ja Mika Tallgren
Karkkilasta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ulla Lindström-Dahl Raaseporista ja varapuheenjohtajana
Jarmo Kuosa Vihdistä.
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Askolan
edustajaksi Irina Salojoki. Muiden kuntien edustajiksi valittiin hallituksessa jo edelliskauden toimineet:
puheenjohtaja Matti Nuutti Porvoosta, varapuheenjohtaja Magnus Åström Sipoosta, Otto Oksanen
Porvoosta, Anders Rosengren Porvoosta, Vesa Lepistö Sipoosta, Kari Hagfors ja Jaakko Isotalo Loviisasta.
Juridinen fuusio eteni
Vuoden 2017 aikana jatkettiin Rosk´n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumisen
valmistelua. Yhtiöt ovat toimineet käytännössä kuin yksi fuusioitunut yhtiö. Fuusiota vastaan nostetun
oikeusprosessin takia vuosia pysähdyksissä ollut juridinen fuusioituminen pääsi jatkumaan huhtikuussa
2018. Korkein oikeus ratkaisi alempien oikeusasteiden tavoin fuusion esteenä olleet kanteet Rosk’n Rollin
hyväksi. Yhtiöiden fuusioitumisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden vaihteessa 2018/2019.
Yhtiöt ovat julkaisseet verkkovuosikertomuksensa osoitteessa http://vk2017.rosknroll.fi/.
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Ilmoittaudu muovipakkausten keräykseen
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu järjestää muovipakkausten keräyksen taloyhtiöille Itä- ja LänsiUudellamaalla.
Vapaaehtoisessa keräyksessä muovipakkaukset noudetaan suoraan talojen pihoista. Keräyksen on
suunniteltu alkavan loka-marraskuussa.
Keräykseen voi liittyä hankkimalla muovipakkauksille jäteastian. Jos kiinteistöllä on jo ennestään useita
sekajäteastioita, voi yhden taloyhtiön sekajäteastioista muuttaa muovipakkausten keräysastiaksi.
Palvelun hinta muodostuu osaksi sen mukaan, kuinka paljon on keräykseen mukaan lähteviä kiinteistöjä.
ENNAKKOILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOA KERÄYKSESTÄ:
ASIAKASPALVELU@ROSKNROLL.FI, P. 020 637 7000

Tervetuloa Pornaisten jäteasemalle!
Perusmaksua maksavalle kotitalousasiakkaalle on kaikilla Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun jäteasemilla samat
vastaanoton peruspalvelut. Maksutta vastaanotettavien jätteiden valikoima on laaja. Kaikilla jäteasemilla
pientuojan (henkilö- tai pakettiautolla tuotu) jätekuorma hinnoitellaan tilavuuden tai kappalemäärän
mukaan.
Jäteasemilla vastaanotettava sekajäte on itse lajiteltava palavaan ja palamattomaan sekajätteeseen. Myös
puujäte lajitellaan jäteasemilla omiin kasoihinsa; vastaanottopisteet on merkitty kylteillä: kyllästetty puu,
käsitelty puu, käsittelemätön puu sekä risut ja oksat.
Kotisivuiltamme www.rosknroll.fi löytyy lisätietoa lajittelusta ja hinnoista.
Pornaisten jäteasema
Läpimurrontie 4, 07170 Pornainen
avoinna ke 11–18
Huom! Sipoon jäteasema palvelee kesäaikana myös lauantaisin, klo 9–14. Voit asioida Rosk’n Roll jätehuoltopalvelujen alueella myös muilla kuin oman kunnan jäteasemalla.
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Monilokerokokeilusta kannustavia tuloksia
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen monilokerokeräyksen tutkimus on loppusuoralla. Kokeilu, jossa
kerättiin kymmenen jätelajia pientalojen kotipihoilta, päättyi kesäkuun alussa. Ympäristöministeriön
tukemassa tutkimuksessa tutkittiin kotitalouksien kierrätysasteen nostamista monilokerokeräyksellä.
Alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Tulosten perusteella Rosk’n Roll on suunnitellut uudenlaisen
monilokeropalvelun alueensa asukkaille.

Erinomaiset materiaalikertymät hyötyjätteistä
Vuoden mittaiseen kokeiluun valittiin viime vuonna 200 pientaloasiakasta Sipoon ja Porvoon taajamista.
Heille toimitettiin kaksi nelilokeroista jäteastiaa sekä yksi lisälokerikko. Näissä kerättiin seka- ja biojäte,
pakkausmuovi ja -lasi, metalli, poistotekstiili, kartonki, paperi, piensähkölaitteet sekä akut ja paristot.
Jäteastiat tyhjennettiin lokeroautolla, ja jokainen jätelaji ohjattiin eteenpäin joko materiaali- tai
energiahyötykäyttöön.
Lopulliset tutkimusraportit julkaistaan syksyllä, mutta kotitalouksien kokeilujakso päättyi jo kesäkuun
alussa.
Kokeiluun osallistuvat kotitaloudet lajittelivat noin 80 %
roskistensa sisällöstä materiaalina hyödynnettäväksi. Sekajätettä,
joka hyödynnetään energiana, jäi jäljelle vain viidennes
kokeilutalouksien jätemäärästä.
Normaalisti yhdyskuntajätteestä, josta suurin osa syntyy
kotitalouksissa, materiaalihyötykäyttöön saadaan Suomessa
viimeisimpien tietojen mukaan noin 40 %.
Kehittämispäällikkö Pasi Iivonen ympäristöministeriöstä pitää monilokerokokeilun tuloksia rohkaisevina:
”Nämä tulokset olivat positiivisia, koska EU:n juuri hyväksytyt yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteet
asettavat meidät haasteen eteen. Tavoitteena on kierrättää 55 % vuonna 2025, ja vuonna 2030 jo 60 %.
Tämä tutkimus osoitti, miten paljon hyötyjätteitä on mahdollista saada kierrätykseen, kun lajittelu tehdään
mahdollisimman helpoksi ja ihmiset ovat motivoituneita.”
Merkittävin ero jätteenkeräysjärjestelmien välillä oli biojätteessä, joka saatiin kokeilussa lajiteltua
huomattavasti paremmin pois sekajätteen joukosta. Kokeilussa biojätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli
noin 35 %.
Myös muita hyötyjätteitä – lähinnä metallia, pakkauslasia ja -muovia sekä kartonkia – lajiteltiin
kokeilutalouksissa enemmän. Kokeilussa tutkittiin myös sitä, mitä tarkasti lajittelevien kotien
sekajätteeseen jää jäljelle. Sekajäteanalyysin mukaan kokeilutalouksien sekajätteeseen päätyi sitä mitä
pitääkin eli mm. monimateriaalisia pakkauksia, likaista kartonkia ja muovia, pölypusseja ja kissanhiekkaa.
Tutkimukseen osallistui asiakkaita, jotka itse halusivat lähteä kokeiluun mukaan. Tutkimustuloksiin
todennäköisesti hieman vaikuttaakin mukaan valikoituneiden asukkaiden keskimääräistä suurempi
lajitteluinnokkuus.

Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko hyötyjätteiden kerääminen suoraan kiinteistöiltä järkevää
kasvihuonekaasupäästöjen valossa. Monilokerokeräyksessä syntyviä päästöjä verrattiin järjestelmään, jossa
pientaloasujilta kerätään kotoa vain sekajäte ja asiakkaat vievät itse lajittelemansa hyötyjätteet ekopisteille.
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Laskelmat vahvistivat, että monilokerokokeilun kasvihuonekaasupäästöt olivat hieman pienemmät kuin
verrokkijärjestelmässä. Asiakasmäärästä ja keräyslogistiikan tehokkuudesta riippuen
monilokerojärjestelmällä olisi mahdollista pienentää päästöjä jopa 30 %.

Asiakkailta runsaasti palautetta
Kokeiluun osallistuvailta kotitalouksilta
saatiin runsaasti palautetta, sekä kiitosta
että kritiikkiä. Asiakkaat kiittelivät
lokerokeräyksen vaivattomuutta: jätteet sai
pian sisältä pihalle pois tilaa viemästä.
Ongelmaksi joillekin perheille muodostui
sekajätteelle varatun tilan riittävyys.
Kokeilussa sekajätteelle oli 120 litran lokero,
joka tyhjennettiin neljän viikon välein.
Asiakaspalautetta koonnut palvelupäällikkö
Tuija Klaus paljastaa, että kokeiluun
osallistuvien mielipiteet myös jakautuivat selvästi joissakin asioissa. ”Esimerkiksi osa koki paperinkeräyksen
turhana ja osa olisi tarvinnut siihen jopa lisää tilaa. Samoin biojätteen keräys oli toisille hyvin tärkeä, mutta
kompostoiville talouksille turha.”
Asiakkailta kerätty runsas palaute on huomioitu, kun Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on suunnitellut
asiakkailleen uudenlaisen monilokeropalvelun.

Uusi monilokeropalvelu joustaa
Itä-Uudellamaalla sekä osassa Länsi-Uuttamaata Rosk’n Rollilla on osana normaalia palveluvalikoimaa ollut
tarjolla yhden astian monilokerokeräys. Siinä kotipihalta kerätään sekajäte, kartonki, lasi ja metalli. Lisäksi
rinnalle on saanut paperinkeräysastian.
Nyt tutkimustulosten ja asiakaspalautteen pohjalta kehitettyyn uuteen monilokeropalveluun tulee mukaan
paljon toivottu pakkausmuovi sekä biojätteen keräysmahdollisuus.
Uudessa palvelumallissa jokainen monilokeroasiakas saa pihalleen hyötyjäteastian, johon lajitellaan
kartonki, metalli, lasi ja muovi. Rinnalle tuodaan valinnan mukaan joko kaksilokeroastia, johon lajitellaan
bio- ja sekajäte tai pelkkä sekajäteastia, jos esimerkiksi kotitalous itse kompostoi. Astiakokoja ja
tyhjennysvälejä muuntelemalla löytyy jokaiseen talouteen sopiva ratkaisu. Palvelun hintaan vaikuttaa
erityisesti tyhjennystiheys.
”Monilokeroasiakkaalle palvelu on tuotu kotipihalle. Tästä arkea helpottavasta palvelusta hän maksaa
hieman enemmän kuin asiakas, joka itse vie hyötyjätteensä ekopisteille. Uusi palvelu ei kuitenkaan ole
hintatasoltaan nykyistä monilokerokeräystä kalliimpi, vaikka valinnanvaraa on enemmän”, Rosk’n Roll jätehuoltopalveluja tuottavan Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Vesa Heikkonen erittelee.
Vanhan konseptin monilokerokeräystä ei enää syksyn jälkeen jatketa. Rosk’n Roll ottaa yhteyttä kaikkiin
nykyisiin monilokeroasiakkaisiin erikseen kesän aikana ja vanhan keräyksen mukaiset monilokeroastiat
vaihdetaan uusiin syys-lokakuussa. Kokonaan uusille asiakkaille liittyminen monilokerokeräykseen tulee
mahdolliseksi viimeistään ensi keväästä lähtien.
”Otamme kuitenkin ennakkoilmoittautumisia vastaan jo nyt! Jos tarpeeksi kiinnostuneita lähtee mukaan,
voimme tuoda monilokeropalvelun myös Länsi-Uudellamaalla uusille alueille”, muistuttaa Tuija Klaus.
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Luonnollisesti Pornainen 2/2018
Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti
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