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PORNAISTEN JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUKOOSTE 3.1. - 3.6.2018 jaetaan paperiversiona joka
talouteen lauantaina 30.12.2017. Aikataulukoosteeseen on myös linkki kunnan kotisivujen ajankohtaista
palstalla ja se löytyy myös liikenne/joukkoliikenne palkin alta.
Linjoilla 82, 787, 986 ja 987 on yksittäisillä vuoroilla aikataulunmuutoksia, joten aikataulutiedot kannattaa
tarkistaa ennen matkalle lähtöä.
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Kunnanjohtajan tervehdys
Tervetuloa kuntaa kehittämään
Kuntien kehittämistä koskeva lainsäädäntä vaatii, että jokaisen kunnan täytyy laatia ja hyväksyä oma
strategiansa kehitystä ohjaamaan.
Pornaisten kunnan strategia muodostuu tavoitteesta huoneentaulun muodossa ja tavoitteita toteuttavista
kolmesta kehittämisohjelmasta. Strategiset tavoitteet vuosille 2018–2020 hyväksyttiin vuoden viimeisessä
kunnanvaltuuston kokouksessa joulukuussa.
Kehittämisohjelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018. Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan
huomioon paitsi strategiset tavoitteet, myös kolme kaikissa ohjelmissa tarkasteltavaa teemaa:
kehittäminen, yhteisöllisyys ja osallistuminen sekä digitalisaatio ja sähköiset palvelut. Tämä tarkoittaa, että
kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan ohjelmien sisältöön.
Talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta vastaa kunnanhallitus, hyvinvointiohjelman valmistelusta
sivistyslautakunta ja elinvoimaohjelman valmistelusta kuntakehitysjaosto. Jokaisen ohjelman osalta on
ensimmäisenä tehtävänä muodostaa tilannekuva, sitten mietitään vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja lopuksi
kootaan kolme seuraavaa vuotta käsittävät toimenpiteen ohjelman muotoon.
Hyvinvointiohjelman laadintaa koskeva strateginen tavoite määrittelee kunnan toimintaa jatkossa:
”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.”
Tämä sinänsä yksinkertainen tavoite pitää sisällään mahdollisuuden uusiin avauksiin ja yhdessä tekemiseen.

Toivotan kaikille pornaislaisille Hyvää Joulua sekä
mielenkiintoista ja virikkeellistä Uutta Vuotta!

Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja
Pornaisten kunta, PL 21, Kirkkotie 176
07171 PORNAINEN
Puhelin +358 40 174 5014
hannu.haukkasalo@pornainen.fi
www.pornainen.fi
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Teknisen johtajan tilannekatsaus
Jokikujan rakennusurakka on valmistumassa
Keskusta-alueelle SEOn viereen valmistuu Jokikuja, joka on
asemakaavan mukainen katu. Samalla huoltoaseman
liittymä siirtyy Jokikujan puolelle.
Jokikujalle tulee asuinrakennuksia. Huoltoaseman takana
Kirkkotieltä katsottuna on myös kunnan omistama
liikerakentamiseen tarkoitettu tontti. Pinnoitetyöt ovat
sääriippuvaisia, joten jää nähtäväksi saadaanko asfaltointi
tehtyä talven aikana vai toteutetaanko se jo joulukuussa.

Suunniteltuja hankkeita vuodelle 2018
Myös ensi vuonna 2018 tavoitteena on toteuttaa mm. Suksajanpolun rakenteen parantaminen keskustaalueella sekä pysäköintialueen rakentaminen urheilukentän viereen Jyrkäntien ja Kirkkotien risteykseen.
Katualueita on suunniteltu päällystettäväksi mm. Linnunlaulun asuinalueella sekä Latiskantien alkuosassa.
Kunnanviraston kattoremontti on tarkoitus toteuttaa kesän 2018 aikana.
Suunnitelmia päivitetään mm. keskusta-alueelle suunniteltujen torialueen ja Kirkkotien parantamisen sekä
Kiertoliittymän suunnitelman osalta.

Kevyen liikenteen väylähankkeet
Vuonna 2018 aloitetaan yhdessä ELY –keskuksen kanssa kunnan eteläisen pään kevyen liikenteen väylän
suunnitelmien laadinta puuttuvalle osuudelle Vähä-Laukkoskentien risteyksestä Porvoon tien risteykseen.
Toteutusaikataulusta ei ole vielä minkäänlaista varmuutta, mutta suunnittelun käynnistyminen tarkoittaa
kuitenkin hankkeen etenemistä. Toteutuessaan hanke yhdistäisi Pornaisten eteläisimmät osat Keskustaalueeseen ja kevyen liikenteen väylä Helsingintien-Kirkkotien alueella olisi kokonaisuudessaan yli 6
kilometriä pitkä. Hanke on myös liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä.

Vanhan palotallin jatkotoimet keskusta-alueella Kirkkotiellä
Vanhan palotallin purkulupahakemus on jätetty rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Kunnanhallitus on
valtuuttanut teknisen toimen päätöksellään valmistelemaan purkamista edellyttäviä toimia.
Kuntoarvion pohjalta palotallin kunto on sen verran heikko, että sen korjaaminen ei ole enää taloudellisesti
järkevää. Muun muassa takaseinä on lahonnut kattorakenteineen niin pitkälle, että rakennusta ei enää
voida käyttää ja kantavien rakenteiden laatu on kärsinyt.
Lupakäsittely on vielä kesken ja mm. Museovirasto antaa lausunnon kohteesta. Kohde ei ole
suojelumerkinnällä varustettu, joten odottelemme rakennusvalvontaviranomaisen päätöstä asiassa.
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Kirkkotien kerrostalotyömaa etenee
Kirkkotiellä kerrostalotyömaan tontilla todettiin ja toteutettiin maaperän puhdistustyö, joka aiheutti
liikennehäiriöitä noin kuukauden ajan. Tiealue jouduttiin sulkemaan ja järjestämään kiertotie puhdistustyön
ajaksi. Keskusta-alueen kiertäminen ei valitettavasti ollut mahdollista, joten yksisuuntaisilla järjestelyillä
odotusajat ruuhka-aikoina venyivät jonkin verran.
Liikennevalojärjestelyt jouduttiin toteuttamaan myös viiveellisinä johtuen työmaan ajoneuvoliikenteen
järjestelyistä. Kerrostalon rakentamisen jatkaminen ei ollut mahdollista ilman puhdistustyötä.
Tie saatiin uudelleen käyttöön suunnitellusti Suomen satavuotisjuhlan aattona 5.12.2017. Kiitos kaikille
malttinsa säilyttäneille autoilijoille ja tiellä liikkujille!
Kerrostalon on suunniteltu valmistuvan vuoden 2018 lopussa, joten rakennustyöt keskusta-alueella
jatkuvat, mutta liikenteelle ja liikkumiselle työmaa ei suuria järjestelyjä enää aiheuta.

Rauhallista joulua ja Uutta Vuotta kaikille teknisestä toimesta!
Mikko Autere, tekninen johtaja
Pornaisten kunta, PL 21, Kirkkotie 176
07171 PORNAINEN
Puhelin +358 40 174 5007
mikko.autere@pornainen.fi
www.pornainen.fi

Tasavallan presidentinvaali
Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa
ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänestysreksiteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi
äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta
annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17. – 23.1.2018. 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 16.1.2018 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
30.1.2018 klo 16.00 mennessä.
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Ennakkoäänestys:
Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
seuraavasti:

Ensimmäinen vaali

Toinen vaali

17.1.2018
18.1.2018
19.1.2018
20.1.2018
21.1.2018
22.1.2018
23.1.2018

31.1.2018
1.2.2018
2.2.2018
3.2.2018
4.2.2018
5.2.2018
6.2.2018

klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00
klo 10.00 – 12.15
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00

klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00
klo 10.00 – 12.12
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00

Laitosäänestys:
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa ilmoittamanaan
ajankohtana.

Varsinainen vaalitoimitus:
Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa
sunnuntaina 11.2.2018 seuraavissa äänestyspaikoissa:
001 Halkian äänestysalue
002 Laukkosken äänestysalue
003 Kirveskosken äänestysalue

Parkkojan koulu
Mika Waltarin koulu
Kunnanvirasto

Alkutaival 16
Anttilantie 9
Kirkkotie 176

Äänestäjä on
velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla 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, jos henkilöllä ei ole
muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Pornainen 30.11.2017
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta PL 21,
07171 Pornainen
Puh. (019) 529 4500
Keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040 558 2562
Fax: (019) 66 47006
www.pornainen.fi
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Talousarvioesitys 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020
TALOUSARVIO 2018

TP 2016
Kunnallisveroprosentti

MTA*
2017

TAE 2018

20,5

20,5

20,5

yleinen

1,0

1,0

1,0

vakituiset asunnot

0,5

0,5

0,5

muut asunnot

1,0

1,0

1,0

yleishyödylliset yhteisöt

1,0

1,0

1,0

rakentamaton rakennuspaikka

4,0

4,0

4,0

voimalaitokset

1,0

1,0

1,0

Toimintatulot milj. euroa

6,0

6,0

6,0

Muutosprosentti

0,0

0,0

0,0

Toimintamenot milj. euroa

27,9

29,3

29,3

Muutosprosentti

-1,4

5,0

0,1

Verotulot milj. euroa

19,3

19,6

19,85

Muutosprosentti

4,1

1,6

1,3

3729

3731

3723

Kiinteistöveroprosentit

Euroa/asukas
Valtionosuudet milj. euroa

6,1

6,0

5,6

Muutosprosentti

8,8

-1,6

-6,7

1179

1142

1050

Vuosikate milj. euroa

3,3

2,1

1,9

Prosenttia poistoista

190

117

122

Euroa/asukas

653

391

356

Bruttoinvestoinnit milj. euroa

2

2,1

2,1

Lainakanta milj. euroa

15

14,5

13,5

2900

2800

2500

Euroa/asukas

Euroa/ asukas
* MTA=muutettu talousarvio

Vuoden 2018 talousarvioesitykseen on tullut vähäisiä muutoksia verrattuna vuoden 2017 talousarvioon.
Vuoden 2018 käyttötalouden talousarvioesityksessä toimintamenojen loppusumma päätyy 29.344.290
euroon. Lisäystä 25.290 € eli 0,1 % vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna ja mihin verrattuna
toimialojen toimintamenot vähentyvät kunnanhallituksella (sisältää myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
teknisen toimen) 27.845 € (0,1 %) kuten myös sosiaali- ja terveyspalveluilla (3,6 %). Teknisellä toimella
menojen lisäys on 72.930 € (2,0 %) ja sivistyslautakunnalla 45.035 € (0,5 %).
Toimintatulojen määräksi ensi vuonna on arvioitu 5.957.590 €, joka on 3.840 € enemmän kuin 2017.
Toimintakate on kasvanut 0,1 % verrattuna vuoden 2017 muutettuun talousarvioon ja se on 23.386.700
euroa. Talousarviovuoden tulosarvio näyttää 337.900 euroa ylijäämää.
Kunnalla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2018 lopussa n. 13,5 M€, joka on asukasta kohti n. 2.500 €.
Vanhojen lainojen takaisinmaksut vuosina 2018–2020 ovat n. 1-2,3 M€/vuosi. Viimeistään vuonna 2019
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lainojen maksuun joudutaan ottamaan vastaava määrä uutta lainaa, koska vuosikate ei riittäne lainojen
lyhennyksiin ja investointeihin.
Lainatarvearvio vuodelle 2019 on 1,5 M€ ja vuodelle 2020 2 M€, mikäli investoinnit toteutetaan
taloussuunnitelman mukaisesti. Lainamäärä asukasta kohti on vuonna 2019 arviolta 2.450 € ja vuonna 2020
2.360 €, mikäli ennusteet verotuloista ja asukasmääristä toteutuvat.
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 18.12.2017.
Lisätiedot:
Hille Vihertie, talous- ja viestintäsuunnittelija
puh. 040 174 5055

Kirjasto
Suomi 100 vuotta kirjastolla
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Suomi 100 – juhlat Oulussa
Valtakunnalliset Suomi 100 -juhlat pidettiin Oulussa.
Juhlien isäntänä toimi pääministeri Juha Sipilä.
Pornaisista kutsun oli saanut kirjastotoimenjohtaja
Marianne Lindblad. Hän oli ottanut avecikseen Anne
Partasen, joka oli tehnyt paljon töitä Pornaisten Suomi
100 tapahtumien eteen.
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Itsenäisyyspäivän etkoja vietettiin kirjastolla 5.12.2017
Paikalle oli saapunut runsain määrin juhlayleisöä kuuntelemaan laulaja Mikael Konttista.

11

12

Vierailulla Bulgariassa
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad vieraili marraskuussa Bulgariassa, Sofian kansainvälisessä
”Libraries Today” –konferenssissa. Hän oli yksi konferenssin ulkomaisista pääpuhujista.

13

Vapaa-aikatoimi
Pornaisten Frisbeegolfradan muutostyöt valmistuneet
Pornaisten Jyrkäntien frisbeegolfrataa on kehitetty ja uudistettu syksyn 2017 aikana. Uudistetulle radalle on
lisätty vaihtoehtoisia heittopaikkoja ja -koreja. Heittäjällä on valittavanaan ”keltainen” (vanhat kori- ja
heittopaikat) tai ”punainen” -ratavaihtoehto. Tämä tuo mukavasti vaihtelua ja haastetta heittäjille.
Uudella radalla on syytä huomioida erityisen hyvin ”etiketti” ja turvallisuus. Ennen heittoa kannattaa
varmistaa erityisen huolella, että vaihtoehtoisella heittopaikalla tai -korilla ei ole muita. Mikäli rataa haluaa
testata jo talven aikana, on syytä huomioida, että alueella ei ole talvikunnossapitoa.
Muutostyöt tehtiin yhteistyössä Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimen, paikallisten yrittäjien ja frisbeegolfin
harrastajien kanssa. Paikalliset yrittäjät olivat halukkaita kustantamaan uudet korit, radan suunnittelun sekä
opasteet. Pornaisten nuorisovaltuusto maksoi puutavaran. Radan muutostyöt suoritettiin
kokonaisuudessaan talkootyönä.
Keväällä 2018 juhlistetaan uuden radan valmistumista ja järjestetään avajaiskilpailut. Vielä kiitos paikallisille
yrityksille, talkoolaisille ja aktiivisille harrastajille! Suurin kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu Jarno
Tolmuselle, joka toimi projektin ideoijana ja puuhamiehenä.
Mukavia heittohetkiä!
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Pornaisten nuorten Mediatyöpaja
Pornaisten Mediapaja Mediaeval on tarkoitettu työllistämään 17- 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat vailla
työ/opiskelupaikkaa, etsivät suuntaa elämässään tai vaihtoehtoisesti tarvitsevat ammattitaidon
päivittämistä ja ylläpitoa.
Mediapajassa työskennellään kuvauksen, videokuvauksen ja äänen parissa. Pajalla on vaihtuvia projekteja.
Pajalaiset tuottavat mm. kunnan tapahtumatiedotteita sekä järjestävät valokuvanäyttelyitä.
Kuntalaiset ja yritykset voivat hyödyntää pajaa omiin tarpeisiinsa ja tiedustella mediapajalta erinäisiä
tilaustöitä esimerkiksi markkinointimateriaalia.
Mediapaja sijaitsee kunnantoimiston
toimisto/neuvottelutila ja studio.

alakerrassa.

Pajan

Pajaohjaaja Simo Tynkkynen: simo.tynkkynen@pornainen.fi
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PORNAISTEN VAPAAVAPAA-AIKATOIMEN
TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2018

VIIKOITTAINEN TOIMINTA KEVÄT 2018

LAPSET JA NUORET
HarrasteSähly 7-12 vuotiaille lauantaisin klo 18.00-19.00 alkaen 13.1. Ohjaaja reissussa 20.1.-3.2, jolloin
pidetään taukoa. Yhtenäiskoulun liikuntasali, ohjaaja Toni Tojkander. Toiminta on ilmaista. Lisätiedot
liikunnanohjaaja.
Kivakerho Parkkojalla keskiviikkoisin klo 14-15.30 alkaen 10.1. Kerho on tarkoitettu 1.-3.luokkalaisille.
Kivakerho Yhtenäiskoululla 1.-3. luokkalaisille torstaisin klo 14.30-15.45 alkaen 11.1. Toiminta on ilmaista.
Kivakerhossa liikutaan, askarrellaan, leivotaan ja puuhataan kaikkea mukavaa. Eniten käytämme
liikuntasalia ja leikimme liikuntaleikkejä. Lisätiedot vapaa-aikaohjaajalta.
Ohjaamon ja Mediapaja brunssit Ponulla torstaisin klo 11-13 alkaen 11.1. Tervetulleita ovat kaikki alle 30vuotiaat pornaislaiset. Tarjolla ruokaa, juomaa ja vaihtuva teema liittyen opiskeluun tai työnhakuun.
Lisätiedot etsivä nuorisotyöntekijä.
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OHJATTU LIIKUNTA
Erityisliikunta Yhtenäiskoulun liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30-17.30 alkaen 8.1 Tunnilla liikutaan
monipuolisesti pelaillen ja leikkien erilaisia välineitä hyödyksi käyttäen.
Vesijumppa / uintiretki, Porvoon uimahalli, klo 12.30 Halkian Pihlajamäki, n. 12.45 Kunnantalo
14.00-15.00 Ohjattu vesijumppa. Päivämäärät: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.
Osallistumismaksu 10€ kerätään käteismaksulla bussissa.
Senioritanssit keskiviikkoisin 10.1. alkaen klo 10.00-11.30 Kuusistolla. Järjestää Pornaisten nuorisoseura.
Ohjaaja Maarit Linna. Osallistumismaksu 2€/krt tai 3€/pari.
Eläkeläisten ohjattu kuntosalitunti Yhtenäiskoulun kuntosalissa keskiviikkoisin klo 11.20-12.20 (ryhmä1) ja
12.20-13.20 (ryhmä 2) alkaen 10.1.
Aikuisten kuntojumpat Parkkojan koulun liikuntasalissa maanantaisin klo 19.00-20.00 alkaen 8.1. ja Mika
Waltarin koululla keskiviikkoisin klo 19-20.00 alkaen 10.1. Tunnilla hyödynnetään erilaisia
ryhmäliikuntamuotoja yleisen jaksamisen ja lihaskunnon kehittämiseksi. Hinta 30€/kausi tai 2e/krt.
Toiminnallinen harjoittelu Yhtenäiskoulun liikuntasali torstaisin, 11.1. alkaen klo 15.30-16.15. Tunnin
aikana harjoitetaan lihaskuntoa, koordinaatiota ja hapenottokykyä erilaisia välineitä hyödyksi käyttäen.
Kehonhuolto ja venyttely torstaisin 16.15-17.00 alkaen 11.1.Yhtenäiskoulun liikuntasali. 45 minuutin
aikana keskitytään kehon ja mielen huoltamiseen venyttelyn ja muiden liikkuvuusharjoitteiden avulla.
Ikääntyneiden omatoiminen kuntosali Yhtenäiskoulun kuntosalissa perjantaisin klo 14.30-15.30 alkaen
12.1.
Aloittelijoiden kuntosali tiistaisin, 9.1. alkaen klo 13.00-14.00, Yhtenäiskoulun kuntosali. Matalan
kynnyksen kuntosaliryhmä, jossa tutustutaan kuntosalilaitteisiin ohjatun harjoittelun kautta. Tule rohkeasti
kokeilemaan!
Aikuisten Lajikokeilut tiistaisin klo 18.00-19.30 alkaen 6.2. Paikka vaihtelee. Lajikokeilut vievät sinut
tutustumaan erilaisten lajien pariin. Kevään aikana 10 krt. Kurssimaksu 15€/hlö. Seuraa tiedotusta vapaaaikatoimen facebookista ja internet-sivuilta.
Ilmoittautumiset: Osallistuminen toimintaan edellyttää ilmoittautumista vain niiden toimintojen kohdalta,
joissa ilmoittautumisen tarve on erikseen mainittu.
YHTEYSTIEDOT
Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400 937 704
Vapaa-aikaohjaaja Anne Partanen 0401745066
Liikunnanohjaaja Juuso Hyttinen 0401745031
Etsivä nuorisotyöntekijä Jennika Tuomola
0401745069

PONU aukioloajat
alk.8.1.2018
MA-TI
18 – 21
TO (junnut)
16 – 19
PE - LA
18 – 22

OHJAAMO (Kunnantoimisto,
Kirkkotie176, 07171 Pornainen
takaovi)

(Koskitie 2, aukioloaikoina
puh. 040 174 5073)

Facebook: Ohjaamo Pornainen

MA-KE 9-15, TO 9-17, PE 9-12

Facebook: Jennika Etsivä
Pornainen

Työpajaohjaaja Simo Tynkkynen 0401745019
sähköpostit muotoa
etu.sukunimi(at)pornainen.fi
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SILMU ry
SILMU RY:N TULEVAA TOIMINTAA VUONNA 2018:
SILMU ry:n sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 30.11.2017 Gumbontalon tiloissa
Sipoossa. Syyskokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle uudet hallitusjäsenet ja
vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja kustannusarvio.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Marja Teppinen Mäntsälästä. Hallituksen jäsenistä
erovuorossa olivat julkista tahoa edustavat henkilöt. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018 – 2020
Eeva Hava Myrskylästä (uusi), Laura Karén Porvoosta ja Eija Liljavirta Mäntsälästä (uusi). Varajäseniksi
valittiin Tanja Åkerfelt Sipoosta (uusi), Mia Aitokari Loviisasta (uusi) ja Anneli Sundberg Mäntsälästä.
Hallituksen muut jäsenet ovat:
Yhteisöjä edustavat Tora Markkula Loviisa, Christina Mickos Lapinjärvi ja Heikki Nyström Askola sekä varalla
Timo Rajakaltio Porvoo, Eero Kokko Mäntsälä ja Riitta Ahti-Tuiskula Askola.
Yksittäisiä maaseudun asukkaita edustavat Camilla Hartwall Sipoo, Riitta Myyrä Pukkila ja Joija Tikkanen
Pornainen sekä varalla Hannu Salminen Myrskylä, Piritta Ahl Pukkila ja Tea Nieminen Pornainen.

TEEMAHANKE 2
SILMU ry hakee yhteisöjen pieniä investointeja rahoitettavaksi teemahankkeen kautta. Teemahanke on jo
toinen kuluvalla ohjelmakaudella. Hakuaika on 1.1.2018–31.3.2018.
Toimenpiteet (investoinnit) voivat olla esim. kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja
laitehankintoja, ympäristön kunnostamista tai pieniä rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä, jotka eivät
tarvitse viranomaislupia (tai rakennuslupa on jo olemassa). Lue lisää osoitteesta silmu.info
Teemahankkeen infotilaisuudet:
• Porvoo 17.1. klo 18, WSOY -talon auditorio (Mannerheiminkatu 20)
• Mäntsälä 24.1. klo 18, Kunnantalo, 2. krs kokoushuone 1-2 (Heikinkuja 4)
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta: Tiina Kurki puh. 040 359 4166 tai
tiina.kurki(a)silmu.info

KIERTOTALOUS –seminaari 23.1. klo 18-20
Paikka: WSOY:n auditorio (K-porras, kellari) Mannerheiminkatu 20, Porvoo
Tervetuloa kuuntelemaan kuinka säästetään luonnonvaroja ja hyödynnetään materiaaleja tehokkaasti ja
kestävällä tavalla. Tilaisuus on maksuton, klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu.
Ohjelma:
• Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet osana kiertotaloutta
Mikko Rahtola, Luonnonvarakeskus
• Agroekologiset symbioosit – ruokaa ja energiaa paikallisesti
Kari Koppelmäki, Helsingin yliopisto
Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi 15.1.2018 mennessä:
Heli Tommiska puh. 040 569 0068 tai heli.tommiska(a)silmu.info
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Mustijoen perusturva
Mäntsälän terveysasema, Terveyden edistämisen yksikkö tiedottaa
Mustijoen perusturvassa on terveyden edistämisen yksikkö, joka kuuluu Mäntsälän terveysaseman
toimintaan. Terveyden edistäminen on toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia sekä terveytensä
hallintaan, että sen parantamiseen.
Terveyden edistämisen päämääränä on parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja näin saada lisää
elinvuosia. Tavoitteena on parempi terveydentila, keskeisten kansansairauksien ja terveysongelmien
väheneminen.
Terveyden edistämisen yksikkö järjestää yhteistyössä moniammatillisesti kunnan eri toimijoiden kanssa mm
erilaisia terveyden edistämisen tapahtumia. Tulevia tapahtumia tai toimintaa voit seurata Mäntsälän
kunnan nettisivuilta sekä Facebookissa sivulta Mäntsälän kunta, Terveyden edistäminen. Käy tykkäämässä
sivuistamme, niin saat ajankohtaista tietoa mm tulevista tapahtumista.

Tällä hetkellä ajankohtaista:
Arkeen voimaa –ryhmä alkaa 26.2.18 Lue lisää kunnan nettisivuilta. Ryhmään voi ilmoittautua netissä tai
soittamalla terveydenhoitajalle p. 040 314 6702
http://www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-perhe/terveyspalvelut/terveyden-edistaminen/arkeen-voimaa
Pieni päätös päivässä –ryhmä työikäisille aloittaa helmikuussa 2018. Lue lisää kunnan nettisivuilta
http://www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-perhe/terveyspalvelut/terveyden-edistaminen
Asiakasraati aloittaa toimintansa tammikuussa 2018. Raadin tavoitteena on tuoda asiakasnäkökulmaa
terveysaseman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä arviointiin. Asiakasraadissa käsiteltävät asiat
on luettavissa kunnan nettisivuilta. http://www.mantsala.fi/hyvinvointi-japerhe/terveyspalvelut/terveyden-edistaminen/asiakasraati
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Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Pornaislaisille omaistaan ja läheistään hoitaville luvassa uudenlaista toimintaa
Pornaislaisille omaishoitajille sekä omaistaan tai läheistään hoitaville on jatkossa luvassa uudenlaista
toimintaa Keski-Uudenmaan OmaisOivan käynnistyttyä huhtikuussa 2017 kahden työntekijän voimin.
OmaisOiva toiminta on kehitetty Omaishoitajat ja Läheiset liitossa, ja sitä on jo yli 200 paikkakunnalla
ympäri Suomea. Keski-Uudellamaalla toimintaa hallinnoi Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry ja
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Toiminta-alueeseen kuuluvat Pornaisten
lisäksi Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä ja Tuusula.

Osallistumisen mahdollisuuksia, vertaistukea ja tietoa
OmaisOiva toiminta tukee osaltaan omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista tarjoamalla tarvelähtöisesti
osallistumisen mahdollisuuksia, vertaistukea, tietoa ja ohjausta. OmaisOivan kaikille avoimet ja
maksuttomat toimintamuodot: OmaisOiva kioskit-, kahvilat-, vertaisryhmät, Ovet-valmennukset® ja
OivaHetket, toteutuvat tarvelähtöisesti kaikissa toiminta-alueen kunnissa - mahdollisimman lähellä
omaishoitajaa.

OmaisOiva kioski Pornaisten kirjastolla

OmaisOiva kioskit toimivat kertaluontoisina infopisteinä, joille voi tulla tapaamaan OmaisOivan
työntekijöitä ja saamaan tietoa omaishoidon asioista. Teemalliset OmaisOiva kahvilat sen sijaan tarjoavat
oivan mahdollisuuden tavata muita omaishoidon asioista kiinnostuneita kahvikupposen äärellä.
Säännöllisesti kokoontuvat vertaistukiryhmät taas sopivat niille, jotka kaipaavat pysyvämpää vertaistuen
joukkoa, ajatusten ja tunteiden vaihtoa toisten omaishoitajien kanssa sekä vertaistuen myötä kumpuavaa
iloa ja voimaantumista.
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Valmennusta ja henkilökohtaista tukea omaishoitotilanteeseen
OmaisOiva toiminta tarjoaa myös osaltaan valmennusta omaishoitotilanteeseen. Ovet-valmennus® on
omaishoitajille suunnattu 16 tunnin ryhmävalmennus, jossa avataan ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan
palveluihin, hoiva ja hoitotehtäviin, avustamisen ergonomiaan sekä omaishoitajan omiin voimavaroihin.
Ensi kevään Ovet-valmennukseen® kerätään parhaillaan ryhmää, joten jos kiinnostuit, ota rohkeasti
yhteyttä OmaisOivan työntekijöihin!
Muiden toimintamuotojen lisäksi saatavilla on myös henkilökohtaista, luottamuksellista keskustelutukea
sekä yleisluontoista ohjausta ja neuvontaa OivaHetkien muodossa. OmaisOivan työntekijät avustavat
esimerkiksi erilaisten hakemusten täytössä sekä kertovat omaishoidon asioista ja yhdistystoiminnasta.

OmaisOiva toimintaa Pornaisissa keväällä 2018
Ensi kevään OmaisOiva kahvilat Pornaisissa järjestetään torstaina 15.2 sekä torstaina 12.4 klo 13-15
Aurinkomäen palvelukeskuksen kirjastossa, osoitteessa Mäntymäentie 1. Viikolla 9 Pornaisten kirjastossa
on jaossa tietoa OmaisOiva toiminnasta mm. esitteiden muodossa. Lisäksi suunnitteilla on myös OivaPicnic
touko-kesäkuulle! Tarkempaa tiedotusta toiminnasta voi seurata mm. yhdistyksen nettisivuilta
www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi, Facebook-sivulta: OmaisOiva Keski-Uusimaa sekä Itäväylä, Uusimaa
ja Mäntsälän Uutiset lehtien yhdistyspalstoilta.

Lisätietoja OmaisOiva toiminnasta:
OmaisOiva koordinaattori Heidi Puumalainen, heidi.puumalainen@omaisoiva.net ja puh. 050 3066812
OmaisOiva työntekijä Laura Kosonen, laura.kosonen@omaisoiva.net ja puh. 050 3203962

Keski-Uudenmaan
Omaishoitajat ja Läheiset ry
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Perinteiset lusikkaleivät
n. 40 kpl
Lusikkaleipien valmistus ei ole
vaikeaa, vaikka onkin hieman
aikaa vievää. Parhaiten
lusikkaleivät onnistuvat
teelusikassa, jonka lusikkapesä on
mahdollisimman kupera.
Valmistusaineet:
200 g voita
1,5 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
4,5 dl vehnäjauhoja
1 tl soodaa
Väliin:
n. 1 dl omena- tai
vadelmamarmeladia tms.
Pinnalle:
hienoa sokeria
Valmistusohje
Mittaa voi teräskattilaan. Anna voin sulaa ja kiehahtaa. Sekoita. Keitä voisulaa hyvin alhaisella
lämmöllä 10 - 15 min. Sekoita välillä. Voisula ei saa palaa, tarkkaile sen väriä.
•
•
•
•
•
•

Kun voisula alkaa punertua / saada hiukan väriä, nosta kattila levyltä
Mittaa sokerit voisulan päälle. Sekoita. Anna jäähtyä haaleaksi. Yhdistä jauhot ja sooda. Lisää
siivilän läpi voi-sokeriseokseen, sekoita.
Ota taikinaa teelusikkaan, painele se tasaiseksi, irrota ja aseta leivinpaperille pellille 1 cm:n välein
kupera puoli ylöspäin. Paras lusikkamalli on pesältään syvä.
Paista uunin keski- / yläosassa 175 asteessa vaaleanruskeiksi, 10 - 12 min.
Levitä jäähtyneiden pikkuleipien tasaiselle pinnalle marmeladia. Paina vastakkain toisen puolikkaan
kanssa.
Kierittele lusikkaleivät hienossa sokerissa.

Vinkkejä:
• Lusikkaleipiin saadaan herkullinen maku, kun voin annetaan hiljalleen poreilla kattilassa vielä sulamisen
jälkeen. Teräskattilassa punertavan värin oikea sävy on helpompi havaita, kuin esim. tummassa
teflonkattilassa. Jos voisula pääsee palamaan, se muuttuu maultaan kitkeräksi.
• Pikkulusikan koko vaikuttaa siihen, kuinka monta valmista lusikkaleipää ohjeella saadaan.
• Lusikkaleivät voi pakastaa. Pakkaa ne kannelliseen rasiaan, laita kerrosten väliin leivinpaperia.
Lusikkaleivät sulavat melko nopeasti. Ota ne huoneenlämpöön n. 1 t ennen tarjoilua.
(ohje: Valio)

22

Hyvää ja Rauhallista Joulua
&
Onnellista Uutta Vuotta!

Lumiukon ja Hansu-koiran taiteili syksyn ensilumista Anni Koski 9 v.

Luonnollisesti Pornainen 4/2017
Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedotusvastaava
Seija Marttila
Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2018
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Toimittaja
Marjatta Sihvo

