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Vt. Kunnanjohtaja
Hyvät kuntalaiset
Kulunut vuosi on ollut ensimmäinen talouden
tasapainottamisohjelman toteutusvuosi,
henkilöstöä on osa-aikaistettu, Halkian koulun
toiminnot on siirretty Parkkojan koululle, etelän
ja pohjoisen koulujen ruokahuolto siirtyi
jakelukeittiöperiaatteella toimivaksi. Vapaa-ajan
lautakunta ja tekninen lautakunta lakkautettiin
vuoden 2014 lopussa jolloin vapaa-aikasektorin
asioiden käsittely siirrettiin sivistyslautakunnalle
ja teknisen lautakunnan asiat kunnanhallitukselle.

kaava-alueen infran rakentaminen, kevytväylän
rakentaminen Parkkojan koulun kohdalle,
Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen
suunnittelun aloittaminen, Yhtenäiskoulun
ympäristön tiejärjestelyjen parantaminen.

Pitkään odotettu kouluhanke, Mika Waltarin
koulu, valmistui alkuvuodesta ja oppilaat pääsivät
aloittamaan kevätlukukauden uusissa,
ajanmukaisissa tiloissa. Koulun ympäristön
rakentaminen jatkuu, lähiliikuntapaikan
rakennustyöt aloitetaan vielä tänä vuonna ja
hanke valmistuu kesällä 2016.

Tulevana vuoden tammikuussa kuntien
valtuustojen tulee antaa lausunto mm.
valtakunnan hallituksen linjauksiin
itsehallintoaluejaon perusteista ja soteuudistuksen askelmerkeistä. Sote-uudistus on iso
ja historiallinen uudistus, kuntien nykyisistä
tehtävistä noin puolet siirtyy uudelle
perustettavalle väliportaanhallinnolle, jolle siirtyy
myös osa valtion hallinnon tehtävistä. Tarkemmat
yksityiskohdat mm. rahoitus selviävät tulevassa
lainsäädännössä.

Keski-Uudenmaan yhdistymisselvitys päättyi
lokakuussa tuloksettomana. Selvityksen aikana
syntyi paljon hyvää materiaalia, jota voidaan
hyödyntää esim. KUUMA-yhteistyön hankkeissa.

Supistuvista talouskasvun näkymistä huolimatta
kunnassa halutaan uskoa parempaan
tulevaisuuteen ja satsataan investointeihin. Ensi
vuoden budjettiesitykseen sisältyy mm. Ylijoen

Rauhallista ja leppoisaa joulun aikaa
ja onnea vuodelle 2016!
Seija Marttila, vt. kunnanjohtaja
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Talousarvio 2016 – taloussuunnitelma 2016-2018
Pornaisten kunnan vuoden 2016 talousarvio
jouduttiin edelleen laatimaan erittäin vaikeissa
talousolosuhteissa. Talousarvion ja
taloussuunnitelman laatimista vaikeutti laman
jatkuminen sekä kuntakentän yleinen
uudistusmyllerrys. Talousarvion laadinnassa
jouduttiin edelleen siirtämään suunniteltuja
investointeja, jotka olisivat ajoittuneet
suunnitelmakaudelle.
Käyttötalous joudutaan suunnitelmakaudella
pitämään erittäin kireällä mm. lainojen maksun
johdosta (1 milj.€/v), josta syystä menojen
lisäyksiin ole juurikaan varaa.

Vuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat 3,8
miljoonaa euroa ja vuoden 2018
nettoinvestointien määrä on 3,0 miljoonaa euroa.
Kunnan lainakanta vuoden 2016 lopussa on n. 15
milj. euroa (2.854 e/asukas).
Kunnanvaltuusto käsittelee ja hyväksyy
lopullisesti talousarvion kokouksessaan
14.12.2015.
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, talousjohtaja
040-7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Toimintamenot alenevat 0,8 %. Toimintatulotkin
alenevat 8,2 % verrattuna kuluvan vuoden
talousarvioon. Toimintamenojen alenemista
selittää kuntaan laadittu talouden
sopeuttamisohjelma, jolla pyritään saamaan
alijäämät kuriin. Toimintatulojen aleneminen
johtuu pääosin tonttien myynnin vähäisyydestä.
Kunnallisveroprosentti nostettiin 20,50 %:iin
vuodelle 2016, jolloin verotulot ennusteen
mukaan lisääntyvät 5,6 % ensi vuonna.
Valtionosuudet lisääntyvät arviolta 11,1 %.

TALOUSARVIO 2016
TP
2014

TA
2015

TAE
2016

Asukasluku
Muutos-%

5 151
0,2

5 203
1,0

5 255
1,0

Kunnallisvero-%

19,50

20,00

20,50

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00

3,2
5,8

6,2
1)

5,8
-8,2

25,7
1,1

29,4
1)

29,2
-0,8

18,6
4,7
3 606

18,7
0,1
3 594

19,5
5,6
3 716

5,6
-6,3

5,4
-4,5

1 098

1 038

6,0
11,1
1
142

Vuosikate, milj. euroa
Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

1,5
97
292

0,5
28
96

1,9
105
361

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

5,5

2,5

2,3

14,8
2 865

14,8
2 845

15,0
2 854

Kiinteistövero-%
- yleinen
- vakituiset asunnot
- muut asunnot
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamaton rakennuspaikka
- voimalaitokset

Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy mm.
väestön määrän kasvuna viimeisten kymmenen
vuoden aikana, jolloin väestö on lisääntynyt noin
tuhannella henkilöllä. Viimeisen vuoden aikana
asukasluvussa on kuitenkin tapahtunut
vähenemistä.
Suunnitellut investoinnit ja lainojen takaisinmaksut
asettavat kunnan talouden erittäin suurien
haasteiden eteen. Kulukuriin on kiinnitettävä
erityistä huomiota ja samalla tulopuolta on saatava
kohentumaan.

Toimintatulot, milj.euroa
Muutos-%
Toimintamenot, milj. euroa
Muutos-%
Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas
Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Vuoden 2016 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 2,2
miljoonaa euroa, mm:
- kevyenliikenteen hankkeet
- vesi-ja viemärirakentaminen
- kunnallistekniikan ja katujen
rakentaminen

Lainakanta, milj. euroa
Euroa / asukas

1) Ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen sisäisten erien
käyttöönotosta johtuen.
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Kirjasto
Toimittaja ja matkakirjailija Matti
Rämö Pornaisiin 26.1.2016
Rämö on tehnyt polkupyörällä matkoja
Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Hän on
julkaissut matkoistaan kiehtovia teoksia.

Kevään kirjailijatapahtumat aloittaa toimittaja ja
matkakirjailija Matti Rämö. Hänet tapaamme
Pornaisten kirjaston Pellavasalissa tiistaina
26.1.2016 kello 18.00.

Yleisradion sivulla (josta löytyy myös Rämön
blogi) hänet esitellään näin:
”Polkupyörämatkalla – joka päivä
Teksti-tv-toimittaja Matti Rämö on
psykofyysisellä polkupyörämatkalla joka päivä. Jo
työmatkan puolituntinen riittää sinkauttamaan
mielen tien päälle. Matka jatkuu öisin
kirjoituspöydän ääressä, kun eksoottiset
megapolkaisut muuntuvat kirjoiksi.”

Yleisten kirjastojen ostotuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vähälevikkisen
laatukirjallisuuden saatavuutta myöntämällä kuntien kirjastoille
kunnan koon mukaan määriteltävän vuosittaisen
ostotukimäärärahan. Ostotuella voidaan hankkia kirjoja, jotka
valtion kirjallisuustoimikunta ja tiedonjulkistamisen
neuvottelukunta valitsevat edellisenä vuonna julkaistuista
vähälevikkisistä kirjoista. Tarjolla on aikuisten ja lasten kauno- ja
tietokirjallisuuden lisäksi mm. selkokirjoja.
Kirjastoilla on lupa käyttää ostotukivaroja myös koulujen hyväksi ja
olemme taas tänä syksynä lahjoittaneet kaikille Pornaisten kouluille
kirjapaketin, jonka sisältö toivon mukaan on iloksi ja hyödyksi sekä
oppilaille että opettajille.
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Lainaa tabletti päiväkäyttöön
kirjastossa!

Lainaamisessa ei ole ikärajaa, mutta tabletin
lainaamisen edellytyksenä on, että sitä osataan
käyttää omatoimisesti. Tabletit toimivat kirjaston
langattomassa verkossa.

Kirjastolla on neljä kappaletta Acerin tabletteja,
joita lainataan omalla kirjastokortilla. Laina-aika
on yksi päivä. Laiteitta ei saa kotilainaan vaan ne
lainataan kirjaston tiloissa käytettäväksi.

Kirjastosta lainattujen laitteiden
korvausvelvollisuus mahdollisen vahingon
sattuessa on kortin haltijalla tai alaikäisen
huoltajalla.

Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad on valittu Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n
hallitukseen toimikaudeksi 2016-2017.

Musiikkiopisto
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Vapaa-aikatoimi
KUKA?
Konsta Nisula

IKÄ?
23 vuotta

TEHTÄVÄ?
Vapaa-aikaohjaaja
HARRASTUKSET?
Han Moo Do
Hoi Jeon Moo Sool

SOTILASARVO?
Aliluutnantti res

Huomio, katse oikeaan… päin!

tehnyt aiemmin töitä muun muassa muutamilla
nuorisotiloilla sekä kesäleireillä. Tähän mennessä
vapaa-aikaohjaajan rooli onkin sujunut
perinteisellä tavalla, eikä tiukkaan
sotilasjohtamiseen ole tarvinnut toistaiseksi
lähteä.

Olen kunnan uusi vapaa-aikaohjaaja Konsta.
Hyppäsin lennosta uuteen työtehtävään suoraan
sotilasuralta, johon ehdin tutustua lähemmäs pari
vuotta varusmiesten kouluttajana Upinniemessä.
Uudet tuulet puhaltavat muutosten merkeissä:
maastopuku on vaihtunut huppariin ja farkkuihin,
maiharit tennareihin, eikä partaakaan ole tarvinnut
ihan joka päivä ajella.

Vapaa-aikaohjaajalla on myös omia vapaaajanvietteitä. Suosikkina on ehdottomasti
harrastus kamppailulajien parissa, joissa kilpailen
ja ohjaan treenejä. Lajejani kysyttäessä
ensireaktio on vastaukseni jälkeen useimmiten
tyyliä ”Ai mikä oli?”, joten jos Han Moo Do ja Hoi
Jeon Moo Sool eivät kuulosta tutuilta, ei tarvitse
huolestua. Moni muukaan ei kyseisistä lajeista ole
koskaan kuullutkaan.

Työympäristön osalta varuskunta-alue omine
tapoineen ja käytäntöineen on vaihtunut itselleni
ennen tuntemattomaan Pornaisiin, josta
ensikosketus ei ollut niin pelottava kokemus kuin
varuskunnan porteista ensikertaa sisään
astuessa. Pornaisten tunteminen on jäänyt
pieneksi, sillä olen itse kotoisin Lohjalta.

Vapaa-aikani kuluu muutenkin vahvasti liikunnan
merkeissä, mutta välillä on toki aikaa myös
esimerkiksi leffojen katseluun, pleikkarin
pelaamiseen, kavereiden näkemiseen tai ihan
vain sohvalla laiskotteluun.

Ponunkin kävijöidenkin onneksi omat
työkokemukseni ei ole rajoittunut pelkästään
sotilaskurin ylläpitoon ja käskyjen antamiseen.
Olen valmistunut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja

Hauska työ, hauskat huvit, niillä päästään
eteenpäin.
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Pornaisten vapaa-aikatoimi tarjoaa aikuisten
terveyttä edistävän liikunnan hankkeen ”Syke
142” puitteissa Patrik Borgin luennon aiheesta

"Syömisestä on tullut ihmisten mielissä liian
vaikeaa - se vähentää syömisen mielekkyyttä,
vaikeuttaa pysyviä muutoksia ja ei rohkaise edes
aloittamaan muutoksia kun luullaan niitä ikäviksi.

”Helpoin tapa syödä”.

Ja käytännössä syömistä voi usein parantaa
helpostikin kun tietää mitä tehdä - ryhtyy
tekemään muutoksia muutamassa tärkeässä
asiassa eikä tuhlaa energiaansa ja syömisen
mielekkyyttä pikkujuttuihin kuten siihen mitä ei
muka pitäisi syödä. Yleensä se energia kuitenkin
hukkautuu turhaan kituuttamiseen.

Luento järjestetään Pornaisten yhtenäiskoulun
ruokasalissa to 3.12.2015 klo 18.30 - 20.00.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
Patrik Borg on ravitsemusasiantuntija, jonka
osaamisalueeseen kuuluvat terveys, hyvinvointi,
jaksaminen, laihdutus ja painonhallinta, liikkujan
ja urheilijan ravitsemus sekä syömishäiriöt
monissa muodoissaan makeanhimosta
diagnosoituihin syömishäiriöihin.

Oli kyseessä painonhallinta, jaksaminen, terveys
tai kuntoilutavoite niin yleistä on, että olennaiset
muutokset sivuutetaan ja epäolennaisista
stressataan. Luento auttaa laittamaan syömisen
prioriteetit kuntoon ja auttaa samalla nauttimaan
syömisestä."

Hänen keskeisenä ajatuksenaan on monella tapaa
syömisen suhteellistaminen.
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pihapelipäivästä löydät pihapelipäivän
facebookista tai twitteristä.

Pihapelipäivä, pilatesta ja muuta
matalan kynnyksen liikuntaa!

Pihapelipäivän hengessä liikuntatoimi aloittaa 1318 –vuotiaille tarkoitetun matalan kynnyksen
liikuntavuoron lauantaisin klo 18.30 Mika
Waltarin koulun salissa, ensimmäinen
höntsävuoro on lauantaina 9.1.2016. Vuorolla
pelataan ja kilvoitellaan hymy kasvoilla liikunnan
riemusta nauttien.

Vaikka maa ei vielä valkoinen olekaan on Joulu,
kinkku ja pyhät silti tulossa. Tänäkin vuonna
tapaninpäivänä vietetään kansallista
pihapelipäivää. Aikaisemmat pihapelipäivät ovat
saaneet ilahduttavan määrän suomalaisia
liikkeelle ja viettämään yhteistä laatuaikaa
pelaillen ja leikkien. Tällä kertaa pihalla pelataan
ja leikitään myös Pornaisissa. Otetaan haaste
vastaan ja aletaan yhdessä suunnitella miten ja
missä pelaillaan ja leikitään. Haasta myös kaverisi
mukaan, tehdään tapaninpäivänä Pornaisista yksi
iso pelikenttä!

Pihapelien lisäksi joulukuu tuo mukanaan
pilatespäivän. Pilatespäivää vietetään ke
9.12.2015. Vapaa-aikatoimi vastaa Suomen
Terveysliikuntainstituutin
hyväntekeväisyyshaasteeseen järjestämällä
pilatestunnin Mika Waltarin koululla klo 17.3018.30. Pilatestunnin vapaaehtoinen
osallistumismaksu ohjataan lyhtentämättömänä
hyväntekeväisyyteen. Pilatespäivän toteutuksesa
on yhteistyössä SPR. Lisätietoa
http://www.terveysverkko.fi/uutiset/valtakunnall
inen-pilatespaiva-9-12-2015

Pihapelipäivä on vapaamuotoisten ja spontaanien
pihaleikkien sekä höntsäpelien juhlaa. Vapaaaikatoimi ei siis järjestä tapaninpäivänä virallisia
pihapelejä. Vapaa-aikatoimi kuitenkin perustaa
facebookkiin tapahtumasivun ”pihapelipäivä
Pornaisissa”, jonne kerätään lista varmasti
toteutuvista höntsistä ja pihaleikeistä. Lisätietoja

Pornaisten mediapajan
valokuvanäyttely
Pornaisissa lokakuun alussa avatussa nuorten
mediatyöpajassa on paiskittu kuukausi ankarasti
hommia.
Heti alusta asti työpajan nuoret ovat saaneet
oppia uusia taitoja ja tutustua uusiin
työvälineisiin. Myös sekä välineiden että
toimintatapojen osalta on alusta asti tehty
hallittuja vierailuja epämukavuusalueille.
Työpajan nuorille muun muassa
järjestelmäkamera ja sen tuomat mahdollisuudet
olivat pääasiassa vierasta maaperää ja
kuvauskokemus rajoittui satunnaiseen selfieen
vapaa-ajan riennoissa. Järkkäri alkoi kuitenkin
nopeasti pysyä itse kunkin kädessä ja Simoohjaajan leuka tippui jo ensimmäisten viikkojen
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aikana useasti ihmetyksestä lattiaan nuorten
kehitystahtia katsellessa ja tuotoksia ihaillessa.
Tekniikan ymmärtäminen ja siinä kehittyminen
on oma prosessinsa, mutta merkittävämpää on
ollut seurata kuinka kaikille mediapajalaisille on
kehittynyt oma tyylinsä ja oma tapansa
hahmottaa maailmaa kameran linssin läpi.

Syksyinen kuvanäyttely on jäänyt taakse ja pajalla
rynnistetään entistä syvemmälle kohti
epämukavuusalueita. Seuraavana teemana on
pelko ja kauhu.
Valokuvien lisäksi maailmaa ja pelkoja ruvetaan
prosessoimaan liikkuvan kuvan keinoin. Luvassa
on lyhytelokuva. Lyhärin kuvaamisen ohessa
työpajalla toteutetaan muun muassa vapaaaikatoimen viestintään liittyviä toimeksiantoja.

Marraskuun alussa oltiinkin jo siinä pisteessä,
että kuvia pääsivät ihailemaan vapaa-aikatoimen
työntekijöiden lisäksi muutkin. Kirjaston
Pellavasallin on koostettu näyttely pajalaisten
parhaista otoksista. Hienoja kuvia syksyisestä
kotipitäjästä kävi ensimmäisen viikon aikana
katsomassa yli 120 katsojaa.

Onko sinulla tarvetta vaikkapa
tapahtumajulisteelle, CV-kuvalle tai pienelle
videolle yhdistyksesi toiminnasta? Ota yhteyttä
työpajaan ja katsotaan miten voimme auttaa.
(simo.tynkkynen@pornainen.fi)

Kuvaajalle paras palaute lienee se, että näyttely
kiinnostaa ja pajaohjaaja on saanut vastailla
kysymyksiin mahdollisuudesta ostaa näyttelyn
kuvia.
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***************************************************************************************

Siis mikä ihmeen työpaja?

tukien samalla muiden kuntien vastaavanlaisia
tarpeita, joka tarkoittaa käytännössä että
Pornaisten nuoret voivat suorittaa pajajakson
esimerkiksi Järvenpäässä ja vastaavasti
toisinpäin.

Pornaisten kunnassa aloitettiin pajatoiminta
5.10.2015.
Pornaisten nuorten Mediapajan toimintaajatuksena on tarjota kunnan etsivän nuorisotyön
löytämille asiakkaille ensivaiheen paikka, jossa
tuetaan nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan ja
löytämään hänen omat voimavarat ja vahvuudet.

Keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen
palveluita, jotka tukevat nuorten sosiaalista
vahvistumista, elämäntaitoja, työ- ja
toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä päihteiden
käyttöä.

Tavoitteena on auttaa vahvistamaan nuoren
valmiuksia päästä koulutukseen tai avoimille
työmarkkinoille, sekä löytämään oma polkunsa
elämässä.

Toiminnan sisältö räätälöidään vastaamaan
jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita. Toisilla
toiminta voi hyvin piankin mennä lähelle
normaalia työskentelyrytmiä, kun taas toisten
kanssa lähdetään totuttautumaan tavalliseen
arkirytmiin ja ohjattuun toimintaan. Mediapajan
jaksojen pituus määräytyy nuoren
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea
kaikkia apua tarvitsevia pornaislaisia nuoria
elämänhallinnan, työllistymisen ja koulutuksen
löytämisessä. Sekä auttaa heitä saamaan ja
saavuttamaan kaikki heille tarpeelliset palvelut.
(Mediapaja toimii osana Ohjaamo
kuntakokeilua).

Kun arvio hänen työ- ja toimintakyvystään on
tehty, voidaan etsiä hänen tarpeitaan vastaava
työkokeilupaikka tai vaihtoehtoisesti jatkaa
hänen pajajaksoaan mediapajassa. Joissain
tilanteissa nuoren ohjaaminen koulutukseen tai
avoimille työmarkkinoille voi tulla kyseeseen heti
ensimmäisen pajajakson jälkeen.

Vaikka keskeinen kohderyhmä on Pornaisten
nuoret, yhteistyötä laajennetaan lähikuntiin,

***************************************************************************************

Nuorisovaltuusto tempaisi
kouluruoan puolesta

normaalin ruoan lisukkeeksi jälkiruoan.
Tempauksella haluttiin kiinnittää huomio
kouluruokaan ja sen tärkeyteen kasvavan nuoren
kehityksessä sekä myös hyvän ja innostavan
ruoan vaikutus arkisten rutiinien jaksamiseen.
Samalla kun nuorisovaltuuston tempaus kiinnitti
huomion kouluruoan laatuun ja viestitti sen
tärkeydestä, haluttiin myös muistuttaa siitä että
ilmainen kouluruoka ei ole itsestäänselvyys.
Euroopan maista Suomi ja Ruotsi ovat ainoita,
joissa kouluruoka on kaikille ilmainen. Joka päivä.
Suomessa kaikille tarjottavasta maksuttomasta
kouluruoasta on säädetty laki vuonna 1948.
Ensimmäisenä maailmassa. Vuodesta 2004 asti
kouluruokailu on kuulunut opetussuunnitelmaan
ja oppilashuoltoon. Kurjistuvan taloustilanteen

Torstaina 8.10. saivat Pornaisten koululaiset
normaalin kouluruoan lisäksi lautaselleen
nuorisovaltuuston lahjan. Pornaisten
nuorisovaltuusto maksoi koululaisille torstaina
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kanssa painiessa arkipäiväisten asioiden, kuten
kouluruoka, merkitys kasvaa ja parantaa lasten
tasa-arvoa. Ehkäpä hyvä kouluruoka on yksi
osatekijä Suomen hyvässä menestyksessä
vaikkapa Pisa-tutkimuksissa.

Nuorisovaltuusto ajaa Pornaisissa nuorten asiaa
ja pitää huolen siitä että nuorten ääni kuullaan
päätöksiä tehtäessä.
Nuorisovaltuusto voi itsessään toteuttaa
kouluruokatempauksen kaltaisia tapahtumia tai
tehdä aloitteita joilla nuorten asemaa
parannetaan kunnassa. Muun muassa
skeittiparkin uudistaminen on
nuorisovaltuustosta lähtöisin oleva aloite.

Kouluruokailu tukee lasten keskittymiskykyä,
hyvinvointia ja terveyttä. Monipuolinen ruoka
auttaa vireystilan ylläpitämisessä koko
koulupäivän ajan. Päivittäisestä energian
tarpeesta kouluruoka tyydyttää noin kolmasosan.
Tempauksella halutaan myös muistuttaa, että
pienillä asioilla voi olla suuri merkitys. Yksi näistä
pienistä asioista on innostava ja inspiroiva ruoka.
Parhaimmillaan ruoka tuo juhlan arkeen ja auttaa
siltä osin jaksamaan hymy huulilla koko
koulupäivän ajan.

Valtuusto toimii nuorten kanavana päättäjille ja
toisaalta ottaa tarvittaessa kantaa nuoria
koskeviin asioihin. Keväällä aloittanut
nuorisovaltuusto on toimintasuunnitelmassaan
linjannut kouluruokapäivän yhdeksi
konkreettiseksi toimenpiteeksi jolla lasten ja
nuorten asiat pidetään esillä.

Nuorisovaltuuston kouluruokapäivänä kiitos
kajahti normaaliakin reippaammin ja ja
henkilökunta sai todistaa tavallistakin
hymyilevämpiä oppilaita ruokapatojen ääressä.

Nuorisovaltuustoon valitaan tammikuussa
vaaleissa uusia edustajia. Äänestämään ja
ehdokkaiksi ovat oikeutettuja kaikki 14 - 20
-vuotiaat Pornaisissa asuvat nuoret. Ehdokkaaksi
voi asettua joulukuun 2015 ajan ilmoittautumalla
vapaa-aikatoimeen tai vaikka Ponulla.

Maistuva ja ravitseva kouluruoka voi joskus
tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta senkin eteen
tehdään joka ikinen päivä töitä. Henkilökunnalle
paras kiitos onkin iloiset ilmeet ja tyhjät lautaset.
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Kansalaisopisto
Alkavia kursseja Pornaisissa keväällä
2016
110467 NEULAHUOVUTUS: PÖLLÖ, Pornaisten
Yhtenäiskoulu, ma 18.30-20.00, 18.1. -29.2.2016,
Niina Kola-Kettunen, 27,00 €

110162 PERHEMUSKARI / KEVÄT / PORNAINEN,
Pornaisten nuorisotila PONU pe 9.15-10.00, 22.1.
-22.4.2016, MuM Eila Hartikainen,
31,00 €

110468 NEULAHUOVUTUS: KEPPIHEVONEN,
Pornaisten Yhtenäiskoulu, ke 2.3.2016 klo 18.3019.15 ja ma 7.3. -25.4.2016 klo 18.3020.00, Niina Kola-Kettunen, 30,00 €

110366 KERAAMINEN KUVANVEISTO,
Pornaisten Yhtenäiskoulu, pe 17.00-18.30, la ja su
10.00-15.45, 29.1. -14.2.2016, KuM Paula
Salmela, 64,00 €

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 14.12.
klo 9.00 osoitteessa www.mantsalanopisto.fi tai
p. 040 314 5371.

110466 KUDONTAA JA PUNONTAA
KOULULAISILLE (8-12 v) , Käsityökeskus Aivina,
ma-to 10.00-14.30, 6.6. -9.6.2016, KM Eija-Sisko
Jokinen, 52,00 €

Myös jo syksyllä alkaneille kursseille voi
tiedustella paikkoja opiston toimistosta 040 314
5371.

Niina Kola-Kettusen kursseja
Mäntsälän kansalaisopistolla

parempaan hyvinvointiin. ”Hyvinvointi ja
tehokkuus nähdään monesti lähes vastakkaisina
teemoina yritysmaailmassa samaan tapaan kuin
luokitellaan kovat ja pehmeät arvot ja
osaamisalueet. Minusta ne ovat ennemminkin
syy-seuraussuhteessa keskenään ja täydentävät
toisiaan. Kun hyvinvointi on lähtökohta, niin
tehokkuuden kasvu on seuraus” kiteyttää KolaKettunen. Kalvosulkeisten sijaan kurssilta saadaan
esimiehen työkalupakkiin käytännönläheisiä
apuvälineitä ja omaa toimintaa analysoidaan
hyvän toimintatyylin löytymiseksi. ”Uskon, että
esimiesten oman oivalluksen kautta opitut asiat
siirtyvät arkeen osaksi toimintamallia, eivät
niinkään teoriapainoitteisilta kurssitunneilta”
pohtii kurssin kouluttaja. Hyväksi havaittuja
käytäntöjä jaetaan myös osallistujien
puolesta. ”Monet ovat keksineet hyviä tapoja
saada asiat ja arki sujumaan. Toivonkin eri
yrityksistä tulevien kurssilaisten jakavan tietoansa
ja omaa vinkkilistaansa hyviksi havaituista
työmetodeista” selostaa Kola-Kettunen.

Halkialainen Niina Kola-Kettunen aloittaa uutena
kouluttajana Mäntsälän Kansalaisopistolla
tammikuussa 2016. Kola-Kettunen kouluttaa
Mäntsälässä ja Pornaisissa monialaisesti:
esimiesvalmennusta, työelämän englantia ja
käden taitoja. ”Olen kouluttanut, valmentanut
ja sparrannut noin 12 vuotta eri alojen
asiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia niin
englanniksi kuin suomeksikin. Kehittäjänä olen
ollut monessa mukana ja nähnyt monenlaisia
arjen tarpeita työelämässä. Niihin haluan tarjota
käytännönläheisiä työvälineitä ja voimaannuttaa
ihmisiä eri tavoin kurssieni kautta. On mahtavaa
päästä valmentamaan Mäntsälän
kansalaisopiston inspiroivaan joukkoon” kertoo
innostunut Niina Kola-Kettunen.
Virranjakaja: Esimiehen Tehopakki esimiesvalmennuskurssi tähtää ristipaineessa
olevan keskijohdon työtehokkuuden kasvuun ja
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Kurssilla kouluttavat myös opiston rehtori Airi
Pekkala-Mäkitalo ja liikunnanopettaja Petra
Kangas.
Business English: Simulations -kurssi on
kokonaan Kola-Kettusen omaa tuotantoa. Se on
uudentyyppinen englannin kielikurssi, jossa
harjoitellaan teemoittain tilanne-simulaatioita
käytännönläheisesti. Lähinnä suullista
kielitaitoaan hiomaan tulevat oppilaat pääsevät
kokemaan aidon tuntuiset työelämän tilanteet
englanniksi. ”Kurssilla hypätään erilaisiin
työelämän rooleihin ja teemoihin, joita
harjoitellaan aivan kuin oltaisiin aidossa
tilanteessa esimerkiksi asiakkaan kanssa
illallisella. Simulaation keinoin parannetaan
suullista kielitaitoa, kuten puheen sujuvuutta ja
puherohkeutta, sanastoa kurssi tarjoaa myös
runsaasti. Kurssilla puhutaan ainoastaan
englantia ja hiukan heittäytymistä se osallistujilta
vaatii. Halusin rakentaa case-based-tyylisen
englannin kurssin, joka palvelee kirjoja
täsmällisemmin työelämän vaatimuksia”
selventää Kola-Kettunen.

Kuvassa Niina Kola-Kettunen

”Käsillä tekeminen on innostavaa, rentouttavaa
ja loistavaa vastapainoa arjen pyörteille.
Esimerkiksi neulahuovuttamistyötä voi tehdä
milloin ja missä vain. Silloinkin, kun on vain hetki
omaa aikaa. Neulahuovutuksessa ei käytetä vettä
eikä pesuaineita ja sitä voi myös erinomaisen
hyvin tehdä lasten kanssa tai vaikkapa porukassa
rupatellen. Suosittelen kaikenlaista käsillä
tekemistä lämpimästi kaikille” hymyilee
Mäntsälän kansalaisopiston uusi kasvo.

Uusi opettaja tuo uusia tuulia myös Opiston
kädentaitotarjontaan. Tammikuussa Pornaisissa
alkaa pöllöjen neulahuovutuskurssi ja Saaren
koululla on viikonloppukurssi samasta aiheesta.
Keväällä neulahuovutetaan keppihevosia ja
syksylle rakennetaan ainakin
tonttuhuovutuskursseja.

Mäntsälän kansalaisopiston ilmoittautuminen
kevätkaudelle 2016 alkaa 14.12.2015 klo 9.00
joko osoitteessa www.mantsalanopisto.fi tai p.
0403145371

Kiitämme kaikkia tänä vuonna toimintaamme osallistuneita ja toivotamme Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
Mäntsälän Kansalaisopisto
Eija-Sisko Jokinen
Pornaisten osastonjohtaja
Mäntsälän kansalaisopisto
Gsm. 040 314 537823.
www.mantsalanopisto.fi
Käy tykkäämässä opiston Facebook –sivuja!

ILONA2016 -kevätnäyttely
24.4.2016
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Mustijoen perusturva
Mobiilikirjaus varhaiskasvatukseen
Mustijoen perusturvan varhaiskasvatuksessa
otetaan käyttöön Päivähoito mukanamobiilikirjaus. Mobiilikirjaukseen siirrytään
perhepäivähoidossa joulukuussa 2015 ja
päiväkotihoidossa tammikuussa 2016.
Vanhemmat kirjaavat perhepäivähoidossa ja
päiväkodissa lasten tulo-ja lähtöajat
lapsikohtaisella tunnisteella matkapuhelimeen.
Lasten saapumisesta ja lähdöstä saadaan
tunnisteiden avulla tarkat aikaleimat.
Matkapuhelimella kirjatut tiedot siirtyvät suoraan
käytössä olevaan Pro Consona päivähoitoohjelmistoon.

Mustijoen varhaiskasvatuksen puolesta
Erja Sihlman
varhaiskasvatuspäällikkö

*********************************************************************
Kotihoidon työntekijän tullessa asiakkaan luo,
Mobiilikirjaus kotihoidossa
hän kirjaa itsensä saapuneeksi matkapuhelimella
tunnistetarraa käyttäen, jolloin

Mustijoen perusturvan kotihoidossa on otettu
käyttöön Pegasos Mukana mobiilikirjaus.
Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on
älypuhelin, jonka avulla he käyttävät
potilastietojärjestelmää.

matkapuhelimesta kuuluu ääni. Samoin
työntekijä kirjaa itsensä asiakkaan luota ulos pois
lähtiessään. Tunniste tarraa käyttäen saadaan
tilastoitua asiakkaan luona käytetty aika.
Tunnistetarra on asiakkaalle henkilökohtainen ja
niitä ei siirretä asiakkaalta toiselle. Tunnistetarraa
ei saa poistaa kotihoidon kanssa sovitusta
paikasta, ellei siitä ole sovittu kotihoidon kanssa.

Kaikille kotihoidon asiakkaille toimitetaan
tunnistetarra kotiin. Kotihoidon työntekijä
kiinnittää tunnistetarran oven sisäpuolelle.
Ensimmäiset asiakkaat ovat saaneet
tunnistetarran lokakuussa 2015.

Osa työntekijöistä on aloittanut kirjaamisen
testauksen asiakkaiden kotona 5.11.15.
Käytännössä sähköinen kirjaaminen tarkoittaa
sitä, että kotihoidon työntekijät kirjaavat
asiakkaan käyntiin liittyviä asioita asiakkaan
luona. Tämän vuoden puolella kaikilla kotihoidon
asiakkailla otetaan käyttöön mobiili kirjaus.
Anette Salo
Kotihoidon osastonhoitaja
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Lisäksi tavaroiden toimituksessa tulee viivästyksiä
varastosta johtuen mutta hoitotarvikejakelu on
auki normaalisti viikolla 1.

HOITOTARVIKEJAKELU TIEDOTTAA
VUODEN VAIHTEESSA ON MUUTOKSIA
AUKIOLOAJOISSA:
Hoitotarvikejakelu on suljettuna 22-27.12.2015
välisen ajan.
Ma 21.12 puhelinaika on normaalisti klo 13-15
p.040-314 5536.
Hoitotarvikejakelun sähköpostit luetaan ma
21.12. ja seuraavan kerran ma 28.12.

ASIAKKAITA PYYDETÄÄN TILAAMAAN /
HAKEMAAN HOITO- JA DIABETESTARVIKKEET
RAJOITUKSET HUOMIOIDEN. VUODEN
VAIHTEESSA TARVITTAVAT
INSULIINIPUMPPUTILAUKSET JA PITKÄÄ
TOIMITUSAIKAA VAATIVAT HOITOTARVIKKEET
PITÄÄ TILATA VIIMEISTÄÄN. 30.11.

Ma 28.12 puhelinaika on normaalisti klo 13-15
p.040-314 5536.
To 31.12 hoitotarvike- ja diabetesjakelu on auki
normaalisti klo 13-15.30.

Kiireellisissä tapauksissa hoitotarvikkeiden ja
diabetestarvikkeiden ( EI
insuliinipumpputarvikkeiden ) osalta voi olla
yhteydessä potilastoimistoon p. 040-314 5521

***************************************************************************************

Mustijoen perusturvan
PUHELINJÄRJESTELYIDEN
MUUTOKSET 12.11.2015 ALKAEN

Mäntsälän terveysaseman potilastoimisto ja
neuvonta ma-pe 8-16
puh. 040 314 5521

Mäntsälän terveysasema

Suun terveydenhuollon Mäntsälän toimipisteen
ajanvaraus ma-to klo 8-11 ja
klo 12-15.30 sekä pe klo 8-11 ja klo 12-14 puh.
040 314 5584

1. Ajanvaraus ja neuvonta kiireettömissä
asioissa ma–pe klo 8–14
puh. 040 314 5830

Työterveyshuollon ajanvaraus ja muut asiat mato 8-15 ja pe 8-13 puh. 040 314 5639

2. Ajanvaraus ja neuvonta kiireellisissä
asioissa ma–su klo 8–18 puh. 040 314
5500

Päihde- ja mielenterveysyksikön ajanvaraus mape klo 12-13 puh. 040 314 5873
Pornaisten terveysasema
Ehkäisyneuvolan ajanvaraus
hyvinvointineuvolassa ma-pe klo 12-13 puh.
040 314 5616

1. Ajanvaraus ja neuvonta kiireettömissä
asioissa ma–ke klo 8–16 ja to–pe klo 8–13
puh. 040 314 5810

Erikoislääkäreiden ja ravitsemusterapeutin
vastaanottojen tiedustelut ma-pe 8-14 puh.
040 314 5830

2. Ajanvaraus ja neuvonta kiireellisissä
asioissa Mäntsälän terveysasemalla
ma – su klo 8–18 puh 040 314 5500 ja
kello 15 jälkeen Porvoon sairaalan
päivystyksessä puh. 019 548 2551

Hus kuvantaminen (Röntgen) puh. 050 513 0405
Tarkemmat tiedot Mäntsälän kunnan kotisivuilta
www.mantsala.fi
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Keuke
Hyvä kello kauas kuuluu

KEUKE PARANTAA ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄÄN VUOSI VUODELTA
LIIKETOIMINTAA HALUTAAN KEHITTÄÄ

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksesta (Keuke)
on tullut tärkeä yrittäjien strateginen kumppani.
Tämän johtopäätöksen voi tehdä uusimmasta
Keuken asiakastyytyväisyystutkimuksesta, jossa
kysyttiin Keuken palvelujen tunnettuutta,
neuvonnasta koettua hyötyä, asiakaspalvelun
asiantuntevuutta ja sitä, mihin asiaan yrittäjät
neuvoja hakevat.

Eniten Keukelta haettiin neuvoja liiketoiminnan
arviointiin ja strategian työstämiseen. Seuraavina
tulevat markkinointi, myynti ja asiakashankinta
sekä talous- ja rahoitusneuvonta. Selvässä
nousussa ovat myös omistajanvaihdospalvelut.
– Markkinointi on aina neuvonnan
kestosuosikkeja. Talous- ja rahoitusneuvonnassa
näkyy uuden EU-ohjelmakauden rahoitustukien
avautuminen hakuun. Liiketoiminnan strateginen
kehittäminen on uusi nouseva trendi. Yrittäjät
ymmärtävät, että liiketoiminnan pyörittäminen
vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Keukella on ilo olla
siinä kehitystyössä mukana kumppanina,
Pekkarinen toteaa.

Kolmasosalle vastaajista Keuken palvelut olivat
entuudestaan tuttuja. Kymmenes tuli Keuken
juttusille yrittäjäkollegan suosituksesta ja toinen
kymmenes oli saanut vinkin kunnasta. Viidesosa
vastanneista tuli yritysneuvontapalveluverkoston,
kuten työvoimatoimiston, Finnveran, ELYkeskuksen tai Uusyrityskeskuksen ohjauksella.
– Paras luku on
kuitenkin se, että
neljäsosa kertoi
Keuken ottaneen
yhteyttä yrittäjään.
Olemme soitelleet
todella aktiivisesti
yrityksiä läpi ja
kertoneet
palveluistamme.
Yrittäjät ovat
ilahtuneita soitosta
ja siitä, että heille
on tarjolla neuvoja ja sparrausta, kertoo KeskiUudenmaan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja
Elina Pekkarinen.

Keukesta saatu neuvonta koettiin vastaajien
keskuudessa arvokkaaksi ja hyödylliseksi.
Vastaajista 86 prosenttia kertoi saaneensa apua
juuri siihen asiaan, johon apua hakikin. Reilu 70
prosenttia totesi Keuken yritysneuvonnasta
olleen konkreettista hyötyä liiketoiminnan
kehittämisessä.
Keuken asiantuntijat saivat vastaajilta
asiantuntijuudesta arvosanan 8,6 (arviointi 4-10),
ripeydestä 8,9 ja palveluhalukkuudesta 9,3. Lähes
kaikki, 96 prosenttia, vastaajista on valmis
suosittelemaan Keuken palveluja toisille
yrittäjille.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy/
Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
Puuvalonaukio 2 D (2. krs)
04200 KERAVA

Tutkimus toteutettiin nykymuodossa nyt
neljännen kerran. Uusin tutkimus toteutettiin
elokuun aikana sähköisenä Internet-kyselynä, ja
se lähetettiin kaikille kesäkuun 2014 ja heinäkuun
2015 välisenä aikana Keukessa asioineille
yritysasiakkaille. Asiakastyytyväisyys on näiden
vuosien aikana noussut tasaisesti.

Puhelin: 050 549 2213
www.keuke.fi
www.facebook.com/kehittamiskeskus
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Mustijoki ja sen kosket
tähtäimen suunnitelma. Sampo Vainio on
Mustijoen jokitalkkarina ensi vuonnakin ja
rahoitusta haetaan myös seuraaville vuosille.
Selvityksen alla on myös koko hankkeen
rahoitus eri lähteistä. Pyrimme tiedottamaan
hankkeen edistymisestä Luonnollisesti
Pornainen – verkkolehdessä ja muissakin
alueen tiedotusvälineissä aina, kun jotain
edistymistä tapahtuu.

MUSTIJOKI___________
Kesällä kerroin Luonnollisesti Pornainen verkkolehdessä katselmuksesta Mustijoen
koskilla. Nyt on kesä mennyt ja
kokoonnuimme alkusyksyllä miettimään
projektille jatkoa. Tavoitteenamme on
edistää Mustijoen tilaa, sen kalataloutta ja
virkistyskäyttöä.
Päätettiin perustaa viiden hengen ryhmä,
joka toimii projektin työrukkasena käytännön
asioissa. Ryhmästä oli tarkoitus saada
alueellisesti ja tiedollisesti mahdollisimman
kattava. Ryhmään valittiin kala-asiantuntija ja
jokitalkkari Sampo Vainio, Porvoo-Sipoo kalaalueen Christian Linden, Mäntsälä-Pornainen
kala-alueen Kalle Pitkänen, Mäntsälän
Ohkolajoki-selvitysmies Kari Marttinen ja
Pornaisten aluearkkitehti Pertti Österman.
Työn alla on nyt pitkän tähtäimen
suunnitelma sekä lyhyempi 3..5 vuoden

Olisi hienoa, jos ihmiset kirjoittaisivat omia
muistojaan Mustijoesta historian saatossa.
Senioreilla on varmasti arvokkaita muistoja
joen kehityksestä!

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä:
Pertti Österman
aluearkkitehti, puh. 040 5489 936
pertti.osterman@askola.fi

Wikipedia:
Mustijoki (Svartsån) on Suomenlahteen laskeva joki, jonka vesistöalue sijaitsee pääosin Uudenmaan
maakunnan alueella ja pieneltä osin Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Joen
tärkeimmät latvahaarat ovat Mäntsälänjoki ja Hirvihaaranjoki. Vesistön valuma-alueen järvisyys on 1,5 %.
Mustijoen alkupää on Sulkavanjärvi, ja joen pituus on 70 km. Joki virtaa kapeana ja rauhallisena jokena
Mäntsälän keskusta-alueen halki. Joki saa toisesta pisteestä alkunsa Mäntsälän Saaren kylässä olevasta
Hunttijärvestä. Mäntsälän keskustan pohjoispuolella siihen virtaa lännestä Saarenjoki. Mäntsälän keskustan
eteläpuolella Mäntsälänjoki ja Hirvihaaranjoki yhtyvät Mustijoeksi. Joen alajuoksun varrella sijaitsee
Pornaisten keskustaajama Kirveskoski. Mustijoki laskee Suomenlahteen Porvoon Kilpilahdessa.
Mäntsälässä joen varrella on uimaranta ja kesäteatteri. Jokea käytetään myös kanoottiretkeilyyn.
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Kuva 1. Tyysterinkoski, Porvoo.

Kuva 2. Vekkoski, Porvoo.
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Käsityökeskus Aivina
Pornaisten seurakunnan ryijyn
luovutustilaisuus oli kirkossa
ensimmäisenä adventtisunnuntaina

Tämä työhän on jatkumo pornaislaisten naisten
talkootyölle, jolla aikoinaan hankittiin kirkonkellot
ja todisti sen, että talkootyössä on voimaa ja
hauskaa yhdessä tekemisen iloa.

Pornaisten kunnan käsityökeskus Aivinassa on
kudottu uusi Pornaisten ryijy vihkiryijyksi
seurakunnalle talkoovoimin, entisen 100 vuotta
vanhan ryijyn tilalle.

Kylkiäisenä ryijylle on Liisa Nousiaisen ompelema
ja lahjoittama tilkkupeitto. Peitto luovutetaan
lapselle, joka ensimmäisenä syntyy uudella
vihkiryijyllä vihityistä pareista.

Aloituspalaveri pidettiin 16.4., jossa meitä
kudonnan harrastajia sekä talkootyöstä
kiinnostuneita oli runsaasti paikalla tutustumassa
Eija-Sisko Jokisen valmiiksi laittamaan loimeen ja
ryijyn aloitukseen. Valmistusvuosiluvuksi sovittiin
2015.

Kiitos seurakunnalle työn tilauksesta,
kiitokset kaikille talkoolaisille ja Eija-Sisko
Jokiselle, että hän luotti meihin kudonnan
harrastajiin uskaltautuen ehdottamaan ryijyn
tekemistä seurakunnalle!

Alkukankeuden jälkeen työ lähti etenemään
vauhdilla ja elokuussa työ oli otettavissa pois
puista odottamaan viimeistelyä, joka aloitettiin
lenkkien aukileikkuulla. Kuusi naista mahtui
saksineen ryijyn ympärille, käsinompelut jäivät
kyllä pitkälti Liisan tehtäväksi.

Käsityökeskus jatkaa entiseen malliin, loimia on
puissa valmiina kudottavissa ja kutojia odotetaan.
Käsityökahvilan ensi vuoden ohjelmat ilmestyvät
ilmoitustauluille ja luettavissa Palttinavintti.
blogspot.fi
Kirsti Kiesilä
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Ryijyn vastaanottivat seurakunnan puolesta vt. kirkkoherra Laura Leverin ja seurakuntamestari Kari
Saarinen.
Kuvat Pertti Runolinna
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Kunnalliset eläinlääkäripalvelut
ASKOLAN ELÄINLÄÄKÄRIN
VASTAANOTON LAKKAUTETAAN,
PALVELUT PORVOOSSA JA SIPOOSSA

PIENELÄINTEN
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS ALOITTAA
VUODENVAIHTEESSA VANTAALLA,
PÄIVYSTYSNUMERO ENNALLAAN

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätöksen mukaisesti Askolan eläinlääkärin
vastaanotto lakkautetaan 31.12.2015 ja
eläinlääkäri siirtyy Porvoon vastaanotolle.
Askolan ja Pornaisten kunnan asukkaita
palvellaan vuoden 2016 alusta alkaen Porvoon ja
Sipoon vastaanotoilla. Vastaanottojen
yhteystiedot ovat:

Porvoon Terveydensuojelu aloittaa
päivystysyhteistyön Vantaan kaupungin kanssa
31.12.2015 klo 16.00 alkaen. Vantaan kaupunki
vastaa pieneläinten osalta koko alueen
päivystyksestä ja Porvoon kaupunki suureläinten
osalta.
Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanotto
(sijaitsee lähellä kauppakeskus Jumboa):
Pakkalankuja 5
01510 Vantaa
(kulku Elannontie 3:n ja 5:n välistä)

Porvoon vastaanotto
Tekniikankaari 1 (Kuninkaanportti)
06100 Porvoo
Puh. klo 8-9 (019) 5204247 ja klo 9-16 puh. 0400
912640
Sähköposti: porvoonelainlaakari@porvoo.fi
(sähköposti luetaan kerran päivässä)

Porvoon terveydensuojelun eläinlääkärit
päivystävät vaihtelevasti eri puolilla toimialuetta.
Päivystyksessä noudatetaan kunnallista
eläinlääkäritaksaa.

Sipoon vastaanotto
Iso Kylätie 20 (Nikkilä)
04130 Sipoo
Puh. 050 5222796

ASIAKKAIDEN PÄIVYSTYSPUHELINNUMERO
SÄILYY ENNALLAAN

p. 0600- 18998
Lisätietoja:
Katja Mustonen
III kaupungineläinlääkäri-praktikko
Terveydensuojelu
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Luumukääretorttu
(15 palaa)

Luumumarmeladi tuo joulun maun
kääretorttuun. Anna tortun vetäytyä hetki
viileässä ennen leikkaamista. Tarjoa kahvin
kera.
Ainekset:
4 kananmunaa
1,5 dl sokeria
4 rkl vehnäjauhoja
3 rkl kaakaojauhetta
3 rkl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
Täyte:
1 liivatelehti
1 dl kuohukermaa
200 g maustamatonta tuorejuustoa
3 rkl sokeria
2 rkl sitruunamehua
300 g (1 prk) luumumarmeladia
Valmistusohje:
• Vaahdota munat ja sokeri kuohkeaksi. Sekoita kuivat aineet ja siivilöi ne vaahtoon. Kääntele
tasaiseksi.
• Levitä taikina leivinpaperoidulle uunipellille ja paista 225 asteisen uunin keskitasolla n. 7 minuuttia.
• Kumoa kypsä pohja sokeroidulle leivinpaperille. Irrota varoen pohjapaperi ja anna levyn jäähtyä.
• Liota liivatelehteä kylmässä vedessä 5 min. Vaahdota kerma. Notkista tuorejuusto sokerin kanssa.
Kiehauta sitruunamehu ja liuota siihen puristettu liivatelehti. Sekoita seos ohuena nauhana
tuorejuustoseokseen.
• Sekoita joukkoon marmeladi. Lisää kermavaahto kevyesti nostellen.
• Levitä täyte torttulevylle. Kääri rullalle ja anna vetäytyä viileässä ennen leikkaamista.
(Ohje: Yhteishyvä)

Luonnollisesti Pornainen 4/2015
Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedotusvastaava
Seija Marttila
Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2016

24

Toimittaja
Marjatta Sihvo

