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Kuulumisia kunnasta
Strategiaa, kehittämisohjelmia ja ennakointia
Uuden kuntalain mukaan jokaisella kunnalla pitää olla oma strategia, jonka mukaan toimintoja kehitetään ja toteutetaan. Pornaisten kunnan strategiatyö on ollut monivaiheinen. Vuosi sitten kunnanvaltuusto linjasi keskeiset strategiset tavoitteet kunnan kehittämiselle. Tämä vuosi on laadittu
elinvoima-, hyvinvointi-sekä talous- ja henkilöstöohjelmia, ja valmistelun tulokset on otettu huomioon ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa.
Ohjelmatyön toteutus on ollut ennakointia, jossa tehdään päätelmiä siitä, mitä ja millaisia ovat tulevaisuuden muutokset ja muuttumattomuudet. Ennakointi on myös päätösten tekoa siitä, mitä
tulevaisuuden suhteen pitäisi tänään tehdä. Ennakointi on strategista suhtautumista nykytilaan ja
tulevaisuuteen. Ennakointi on valintojen kautta tapahtuvaa tulevaisuuden tekemistä. Tulevaisuusajattelussa hahmotetaan mahdollisia tulevaisuuksia, todennäköisiä tulevaisuuksia ja toivottavia
tulevaisuuksia. Lopulta toivottavia asioita ryhdytään tekemään.
Näin mekin olemme tehneet Pornaisissa, vieläpä isolla joukolla. Ohjelmatyöhön ovat päättäjien
lisäksi osallistuneet seurat ja yhdistykset, kuntalaiset ja kunnan henkilöstö kukin omalla panoksellaan. Seuraavaksi on tekemisen aika.
Ensi vuoden isoja linjauksia ovat SOTE-palvelujen siirtyminen kuuden kunnan yhteisen kuntayhtymän hoidettavaksi ja varhaiskasvatuksen paluu Pornaisten kunnan omaan hoitoon. Asukkaalle ja
asiakkaalle nämä muutokset eivät kuitenkaan ainakin alkuun juuri näyttäydy.
Uusia asioita vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat mm.
 osallistuva budjetointi, joissa haetaan uusia hankeideoita ja kunnan alueella toimivien seurojen, yhdistysten ja yksittäisten kuntalaisten osallistumista niiden
toteutukseen.
 yhdistys- ja kylätalon toteuttaminen entiseen pankin ja yksityisen päiväkodin
kiinteistöön
 uudenlainen kotiapu vanhuksille – toteutustapa hakee vielä muotoaan
 Luonnollisesti Pornainen – tiedotuslehden jakaminen taas kunnan talouksiin
 Pornaisten keskustan, yhtenäiskoulun alueen ja sisäliikuntatilojen toteutuksen
suunnittelu ja ympäristön hoidon laadun vähittäinen parantaminen
 kestävän liikkumisen projekti
 ympäristöohjelman uudistaminen ja kunnan ilmastovaikutusten arviointi
 Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen suunnittelu
Ensi vuonna Pornaisten kunta täyttää 150 vuotta. Tätä merkkipaalua juhlimme yhdessä monin eri
tavoin. Kunnan kulttuuritoimi, kirjasto ja koulut ovat tässä asiassa tärkeässä roolissa.
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Talouden kehitys Pornaisten kunnan osalta on edennyt suotuisasti, ja odotettavissa on budjetoitua parempi tilikauden 2018 tulos. Koska kunnan kassavarat ovat olleet hyvällä tasolla, ei uusiin investointeihin ole tarvinnut ottaa lainaa – päinvastoin kunnan lainamäärä on supistunut alkuvuoden aikana. Kunnan kehityksen kannalta myönteinen asia on tonttikaupan vähittäinen elpyminen ja Pornaisten keskustan ilmeen parantuminen. Rakenteilla oleva kerrostalo valmistuu tammikuun puolivälissä.
Myönteiset näkymät antavat mahdollisuuden kunnan kehittämiseen myös
jatkossa. Yhteisiä ponnistuksia eri muodoissa tarvitaan. Tämä koskee edelleen myös kunnan tunnettuuden parantamista. Haluankin kysyä, mitä sinä
voit tehdä asian eteen. Pessimismi ja kielteisyys eivät tässä asiassa ainakaan auta. Valitettavasti tällaista asennetta näyttäisi olevan some pullollaan.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille vuodesta 2018 sekä Hyvää Joulua ja
mielenkiintoista Uutta Vuotta kaikille kuntalaisille
Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja

Kuntakehitystoimialan kuulumisia
Margariinin annostelijat vähentävät muovijätteen syntyä
Yhtenäiskoululla otettiin lokakuun alusta käyttöön kaksi margariiniannostelijaa, jotka annostelevat sopivan annoksen levitettä suoraan leivän
päälle. Muovijätteen määrä pienenee noin 600:lla margariinin yksittäispakkauksella päivittäin, joista syntyy sekä muovi- että metallijätettä. Food Duck annostelijat ovat suomalainen innovaatio ja laitteet on
vuokrattu huoltosopimuksella. Annostelijat ovat myös kustannuksiltaan
edullisempia yksittäispakattuihin annoksiin verrattuina. Oppilaat ja henkilökunta tekevät samalla ympäristöystävällisempiä valintoja huomaamattaan. Kaudella 2018-19 säästyy 112800 yksittäispakattua annosta
(koulupäivien lukumäärä kerrottuna oppilasmäärällä).
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Saatujen kokemusten pohjalta päätetään myöhemmin annostelijoiden laajentamisesta myös muille
kouluille.

Talvikunnossapitokausi on alkanut
Talvikunnossapito kilpailutettiin tänä vuonna ja jotain muutoksia tapahtui mm. talvikunnossapidon
urakoitsijoissa. Pääsääntöisesti lumen tullessa pinnalle aurauksia aloitetaan aina niillä alueilla ensin,
joissa liikenne on suurinta kuten koulujen, päiväkotien jne. läheisyydessä ja rinkiä laajennetaan sitten sitä myötä, kun auraukset etenevät, eli omalle kotikadullekin auran saapuminen voi kestää
useita tunteja. Ajoneuvojen pysäköintiä katujen kääntöpaikoilla ja kadun varressa suositellaan talvikaudella välttämään. Vaikka pysäköintikieltoja ei vielä ole esimerkiksi kääntöpaikoille asennettu,
ovat ne ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvojen ja aurauskaluston sekä huoltokaluston kääntöpaikoiksi. Kunta vastaa talvikunnossapidosta kunnan katualueilla, joita ovat pääsääntöisesti kunnan
keskusta-alueella olevat kadut. Tien kunnossapidosta voi antaa palautetta kunnan tiestön osalta:
kunta@pornainen.fi , tai www.pornainen.fi/palautteet. Mikäli palautteen antaja haluaa saada vastauksen palautteeseen tai ratkaisuun asiassa, tulee jättää myös yhteystieto (sähköposti tai puhelinnumero). Puhelimitse voi soittaa kunnan vaihteen kautta (019) 5294 500, joka ohjaa oikealle henkilölle.
Vastaavasti Pääteillä ja kevyen liikenteen väylillä näiden varrella kuten Kirkkotie ja Helsingintie sekä
Järvenpääntie ja Monninkyläntie, Vähä-Laukkoskentie, Porvoontie, Rantalantie, Pornaistentie,
Mäntsäläntie ja Halkiantie kunnossapitovastuu on Uudenmaan ELY –keskuksella (Mt 146, Mt 151,
Mt 1493, Mt 1494, Mt 1492).
ELY: n teiden osalta liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa). Tienkäyttäjän linjalle
kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle
kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Sähköpostitse tienkäyttäjän linjalle voi olla yhteydessä:
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi . Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka
päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole
työtilaus.

Jyrkäntien pysäköintialue
Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamisen osalta pysäköintialue otetaan talviajaksi käyttöön ja sitä
voi käyttää urheilukentän pysäköintialueena. Lopullisesti pinnat ja istutukset rakennetaan ensi kevään/ kesän aikana, jolloin pysäköintialue suljetaan vielä työmaa-alueeksi. Investointisuunnitelmaan saatiin lisättyä sähköautojen latauspisteen hankinta, joka pystytään toteuttamaan rakennusurakan yhteydessä tilaajan erillishankintana, joten näiltä osin pysäköintialue valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuonna ja rakenteita ei näin tarvitse uudelleen aukoa. Malli ja toimintatapa ovat parhaillaan valmisteltavina. Pysäköintialue on ns. yksisuuntainen sisäänajo tapahtuu lähempää Kirkkotietä ja ulos alueelta ajetaan toisen liittymän kautta. Pysäköintialueelle tulee 23 pysäköintipaikkaa,
joista kaksi varataan sähköautojen latausta varten, 2 on liikuntaesteettömille ja myös linja-autoa
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varten on erillinen pysäköintipaikka. Lisäksi parkkipaikalla on sen valmistuttua pyörä- ja mopoparkkeja.

Asfalttityöt
Asfalttiurakat on vuoden 2018 osalta pääosin tehty, jotain pieniä paikkauksia voidaan vielä tehdä
säiden näin salliessa. Ensi vuoden asfaltoinnin osalta suunnitelmia on mm. Ylijoen alueen puuttuvissa päällysteissä, Pornaisten Portin alueella sekä Latiskantiellä vanhojen rakenteiden korjauksia
nyt päällystetyn alueen jatkoksi. Lopullinen ohjelma ratkaistaan talousarvion ja saatujen tarjousten
pohjalta. Jokikujalla toiveissa on saada myös Telia Companyn operoimaan kohtaan päällystettä ennen talven yllättämistä. Tämän osalta toteutuksesta vastaavat Telia Companyn urakoitsijat.
Ensi vuonna päällysteiden korjauksia ja uusia päällystyksiä jatketaan mm. Ylijoen asuinalueella ja
Pornaisten Portissa tehdään alustavan suunnitelman mukaan pinnoitetöitä. Keskusta-alueella jatketaan mm. Latiskantien pinnoittamista, jalkakäytävien korjaamista. Kevään jäljiltä paljastuu myös,
miten sääolosuhteet ovat talven aikana pinnoitteisiin vaikuttaneet.
Katuvalaistuksen osalta Järvenpääntiellä katuvalojen määrä lisääntyy 38:lla ja valmistuu vuoden
2018 loppuun mennessä. Katuvalot ulottuvat Hiukanarontien ohi pysäkille. Ylijoen alueelle on myös
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lisätty tänä vuonna katuvalaistus, samoin kunnan hankkimalle Kartanonrinteen alueelle valaistus
saataneen toteutettua tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on suunnitella Monninkyläntielle katuvalaistusta ja myös toteuttaa se. Samoin täydennetään katuvalaistusta mm. Pornaisten Portin alueella.

Uutta asfalttia Linnunlaulun alueella.

Muita hankkeita
Linnunlaulun päiväkodin arkkitehtisuunnittelutyö on käynnistynyt ja etenee ensi vuoden aikana siten, että tavoitteena on päästä rakentamaan päiväkodin laajennusta vuonna 2020.
Kotojärven alueen kehittämissuunnitelma valmistui tänä vuonna ja suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan ensi vuonna. Tänä vuonna Kotojärven ulkoilualue sai mm. uuden valaistuksen kuntoradalle,
rakennekerrosten korjauksia toteutetaan ensi vuonna kuivatussuunnitelmien valmistuttua varatun
rahoituksen puitteissa.
Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeen toteutusta lähdetään valmistelemaan heti vuoden vaihteen jälkeen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden
aikana niiltä osin kuin hankkeelle on varattu rahoitusta. Hankkeelle on mahdollista saada myös valtionavustusta.
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Kunnanviraston kattoremonttia siirrettiin suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi ensi vuodelle ja
tällä hetkellä korjaushanke on kilpailutuksessa Hilmassa, linkki sivuille löytyy www.pornainen.fi/tarjouspyynnöt, jonka kautta löytyvät myös tarjouspyyntöasiakirjat.
Etelässä Kartanonrinteen kaava-alueelle on tarkoituksena rakentaa puuttuvia katuja sekä vesi- ja
viemäriverkostoa ja kuntien omistamia tontteja tulee katujen rakentamisen myötä tarjolle noin 13
kpl ja vastaavasti mahdollisen tällä hetkellä vireillä olevan kaavamuutoksen myötä myös lisää.
Joulunaikana palautetta voi antaa kiinteistot@pornainen.fi kautta.

Rauhallista Joulukuuta kaikille.
Terveisin kuntakehitystoimiala/ tekninen toimi

Katukuvaa Linnunlaulun alueelta.
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Linnunlaulun päiväkoti 10 vuotta
Pornaisiin avattiin ensimmäinen päiväkotikäyttöön suunniteltu ja rakennettu päiväkoti vuonna
2008. Linnunlaulun päiväkodille suunniteltiin nykyaikaiset tilat kunnan varhaiskasvatuksen pienille
leikkijöille.
Uusi päiväkoti antoi harrastusmahdollisuuksia myös aukiolojensa ulkopuolella, tarjoamalla jumppasalinsa ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Talo täyttyi lapsista ja innostuneista kasvattajista ja tänä
päivänä saamme juhlistaa kymmenvuotista taivaltamme.
Torstaina 11.10. juhlittiin yhdessä kutsuvieraiden kanssa. Perheet kutsuttiin vierailemaan päiväkodille, jonka pihalle oli järjestetty monipuolista ja lapsille mieluisaa ohjelmaa ja puuhaa. Aurinkolinnan päiväkodin lapset ja kasvattajat oli aamupäivästä kutsuttu juhlimaan pihallemme. Pihajuhlien
sisältö pidettiin salaisuutena juhlien alkuun asti ja oli yllätys kaikille lapsille ja aikuisillekin!
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Pihalla vieraili paloauto Pornaisten vpk:sta.
Lapset pääsivät tutustumaan paloauton toimintaan ja innokkaita pikku-palomiehiä riittikin
ihan tungokseksi asti. Muistoksi lapset saivat
hienot palomieshatut mukaan kotiin vietäviksi.
Kiitokset vapaaehtoisille vpk:laisille, teitte lasten päivästä ikimuistoisen.
Rehndalin kotieläintila toi päiväkodille ihastuttavat maailman pienimmät hevoset; falabellat nimeltään Backa ja Barbie. Lapset tutustuivat myös muihin eläimiin ja pääsivät silittämään kaneja, kanaa, kukkoa ja vuohta. Lähes jokaiselle lapselle löytyi oma lempieläimensä. Pihalle oli rakennettu tasapainoilurata, jossa lapset ja myös vanhemmatkin, pääsivät kokeilemaan erilaisten tehtävien
suorittamista. Pihajuhlien jälkeen lapset siirtyivät kasvattajiensa kanssa sisälle, jossa tarjolla oli juhlalounas kauniisti ja tunnelmallisesti katettujen pöytien ääressä.
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Iltapäiväksi oli kutsuttu juhlavieraita Pornaisten ja Mäntsälän kunnasta. Vieraat aloittivat juhlan Kivitaskujen ja Keltasirkkujen rytmiryhmän esittämän ”Sormi on linnun laulupuu”-laulun siivillä, jonka
johdattamana he siirtyivät saliin. Salissa saivat aikuiset kaivaa esiin sisäisen lapsensa ja tehdä matkan satujen maailmaan. Heitä tervehtivät
Joulumuori unisen pukkinsa kera, Anna ja
Elsa, hassut peikkosisarukset, talviset keijukaiset ja Spider-man jumpparatoineen. Radan jälkeen siirryttiin kakkukahveille Keltasirkkujen ryhmään. Perjantaina Linnunlaulun lapset pääsivät kiertämään juhlaradan.
Upea elämys, josta lapset puhuivat vielä
kauan juhlan jälkeenkin!
Vasemmalta: Pornaisten sivistyslautakunnan pj
Peter DeJong, Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, Mäntsälän varhaiskasvatuspäällikkö Mervi
Tuominen, piilossa Aurinkolinnan varajohtaja
Johanna Koskipirtti, Mäntsälän kelto Päivi Heimonen, Päiväkodin johtajat Merja Harmokivi,
Maarit Mäkinen ja Soile Murtomäki sekä Pornaisten sivistysjohtaja Jari Wäre

12

13

Kirjasto
Joulukuun poikkeukset:

Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174
07170 Pornainen
p. 040 174 5060
kirjasto@pornainen.fi
Kirjasto avoinna:
ma, ti ja to 12–20
ke, pe ja arkipyhien aattoina
9–15
Kirjastolla vilkasta tapahtumarintamalla

Kirjaston kesään lähdettiin rohkeasti kirjastopiknikin teemalla 12.6. Ohjelmassa oli musiikkia, lapsille
nukketeatteria ja mukavaa yhdessäoloa. Tapahtuma oli oikein hyvin onnistunut ja jatkoa toivottiin.
Helle-kimppa vietti yhteistä Helle-päivää 6.7. Pornaisten kirjastolla juhlittiin kirjastonhoitajien kouluttajan, poliitikon ja naisasianaisen Helle Kannilan mukaan nimettyä kirjastokimppaa jakamalla lapsiasiakkaille arpoja ja lainausautomaatin käytön harjoittelijoille Helle-juomapulloja. Päivän kunniaksi poistokirjoja sai ottaa veloituksetta mukaansa.
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Vuoden 1918 satavuotismuiston teema alkoi kesäkuun puolella kirjastosalissa esillä olleella Pornainen 1918 –näyttelyllä ja jatkui heinäkuussa mäntsäläläisen naiskaartilaisen Olga Maria Heleniuksen
jalanjäljissä. Lokakuussa Pellavasalissa oli esillä Punaista ja valkoista – Mäntsälä 1918 –näyttely ja
aiheesta kävi luennoimassa 18.10. Mäntsälä-seuran puheenjohtaja Päivi Aitkoski-Catani.

Pellavasalissa oli esillä kesä–heinäkuussa PARTin kesänäyttely, elokuussa Jennika Tuomolan öljyvärimaalauksia, syyskuussa Askolan kirjaston tuottama valokuva- ja tarinanäyttely Matka lapsuuteen
ja marraskuussa askolalaisen valokuvaajan Oskari Laurinmäen ottamista kuvista tehty näyttely Laurinmäkien aikaan.
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Porneesin lukupiiri aloitti kesätauon jälkeen elokuussa joka kuun ensimmäinen torstai pidettävät
lukupiiri-illat ja syyskuussa siirryttiin satujen maailmaan, kun Marja-Leena Kaskinen aloitti kerran
kuussa pidettävät satutunnit.
Syyskuussa muisteltiin Mika Waltaria, jonka syntymästä tuli
kuluneeksi 110 vuotta. Kirjastosalissa oli esillä Waltari-julisteita ja Mika Waltarin suhteesta sotaan kävi luennoimassa
kirjailija Martti Turtola. Mika Waltarin nuoruudenkuva saatiin skannattavaksi Sanapalttiin sopivasti kesällä (kuva vasemmalla).
Kirjasto oli mukana valtakunnallisessa kirjastojen digi-teemaisessa tapahtumassa järjestäen koko päivän mittaisen digitapahtuman. Päivän aikana käytiin läpi valokuvaamista, eaineistoja, verkkokirjaston käyttöä ja älypuhelinten toimintoja. Valokuvaamisesta järjestettiin lokakuussa suuren suosion saanut valokuvauskurssi Mediapajan Simo Tynkkysen
vetämänä.
Mäntsälän Kansalaisopiston kanssa järjestettiin tablettikoulutusta ikäihmisille ja useita luentoja. Porvoonseudun Musiikkiopisto järjesti Soiva kirjasto –konsertin Trio Loisteen ihanien jazzklassikoiden parissa ja joululauluja laulettiin ma 10.12. Tom Nymanin ja Timo Salmen johdolla.

Tulevia tapahtumia kirjastossa
Näyttely Pellavasalissa: Postia Pornaisiin! ja vanhoja valokuvia Pornaisista 4.–21.12.
ti 18.12. Satutunti: Marja-Leena Kaskinen kertoo Joulusadun klo 18.15 Pellavasalissa
to 20.12. Harri Virtanen haastattelee Katariina Souria klo 18-19.30 Pellavasalissa
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Tammikuu 2019
Näyttely Pellavasalissa: Trans-Mongolia, Helsinki to Peking. Sari Teräväisen valokuvia 2.–31.1.
ti 8.1. Mainos, ilmoitus, Word, Facebook –koulutus klo 10-12 Medialuokka
ti 15.1. Luento: Ammattijärjestäjä Eeva Heinonen, klo 18 Pellavasali
ti 22.1. Word, tekstinkäsittely, kansiot –koulutus klo 10-12 Medialuokka
to 24.1. klo 18-19.30 Keskustelutilaisuus Kestävä Arki. Keskustelua vetää Anu Mänty Sitrasta,
jossa hän on mukana Resurssiviisas kansalainen –hankkeessa. Pellavasali
ti 29.1. klo 18-19.30 Historialuento: Olli Kleemola: ”Vähäistä harrastusta”? Suomalaissotilaat sotaa kuvaamassa 1939-1944. Suomen viime sotien aikana suomalaissotilaat ottivat tuhansia ja taas
tuhansia valokuvia, jotka usein kertovat sotien todellisuudesta kokonaan oman, vavahduttavan tarinansa. Mitä näiden, usein jälkipolviltakin kätkettyjen kuvien taustalle kätkeytyy ja millaisissa
oloissa ne ovat syntyneet? Kleemolan esitelmä valottaa näitä näkökohtia.
Olli Kleemola on valtiotieteiden tohtori ja työskentelee apurahatutkijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuvat mm. uusi sotahistoria,
propaganda sekä valokuvien käyttö historiantutkimuksen lähteenä. Ovimaksu 5 € kerätään paikan
päällä. Ilmoittautuminen on pakollinen Mäntsälän Kansalaisopistoon: https://opistopalvelut.fi/mantsalanopisto/course.php?l=fi&t=4590
Helmikuu
Näyttely Pellavasalissa: Taide ja ympäristö, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistys
yhteistyössä koulujen kanssa.
ti 12.2. Excel-koulutus klo 10-12 Medialuokka
ti 19.2. PowerPoint –koulutus klo 10-12 Medialuokka
to 28.2. Sukututkimusluento, Maarit Räsänen, klo 18 Pellavasali
Maaliskuu
Näyttely Pellavasalissa: 4.–15.3. Kunnan omistamaa taidetta, 18.-30.3. Eskareiden kevätnäyttely
ti 5.3. klo 18 Pellavasali Luento: Ihmisen vaikutus Mustijoen tilaan ja eliöstöön. Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistykseltä. Luento luo katsaukseen Mustijoen tilan ja eliöstön kannalta merkittäviin muutoksiin ja käännekohtiin sekä nykytilanteeseen ja kehityksen suuntaan. Ilmoittautuminen Mäntsälän Kansalaisopistoon.
ti 12.3. Älypuhelimen käyttö klo 10-12 Medialuokka
ti 12.3. Kirjailijaluento: Ossi Kamppinen luennoi uudesta kirjastaan Palkkana pelko ja kuolema
klo 18 Pellavasalissa. Kirja kertoo Neuvosto-Karjalan suomalaisen kultakauden vaiheista ja parempaa elämää etsimään lähteneistä ihmisistä ja heidän työstää: hävityn kapinan seurauksena Karjalaan asettuneista punapakolaisista, työläisten uutta isänmaata rakentamaan lähteneistä amerikansuomalaisista ja rajan yli lamakauden työttömyyttä paenneista loikkareista. Tilaisuuteen vapaa
pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Tervetuloa! 
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Uusi kirjastovirkailija esittäytyy
Hei! Olen Sohvi Hiilivirta ja aloitin työt Pornaisten kirjastossa kirjastovirkailijana 15.10.2018. Asun
tällä hetkellä Keravalla mieheni sekä kissamme kanssa. Vapaa-ajallani harrastan lukemisen ohella
liikuntaa. Luen mielelläni kaikenlaista kirjallisuutta, mutta jännitys sekä kauhu ovat lähimpänä sydäntä. Valmistuin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi vuonna 2013, ja olin sen jälkeen vuoden töissä
Tuusulan Kertsi-nimisellä nuorisotalolla. Tämän jälkeen jäin kesän ajaksi työttömäksi,
mutta uskoin pääseväni toiselle kaudelle samaan työpaikkaan. Kaikki menikin toisin,
kun Keravan kirjasto tarjosi minulle töitä
nuoriso-ohjaajana. Alkuperäisen suunnitelman mukaan minun piti olla siellä vuoden,
mutta se venyikin neljäksi vuodeksi. Näinä
vuosina sain myös opiskeltua itselleni toisen
ammatin, tieto ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon myötä.
Minulta saa tulla rohkeasti kysymään kirjavinkkejä.
Nautinnollisia lukuhetkiä!
Sohvi Hiilivirta
p. 040 174 5062
sohvi.hiilivirta@pornainen.fi

Tiesitkö, että kirjaston verkkogalleriassa Sanapaltissa on yli
3000 vanhaa valokuvaa Pornaisista ja pornaislaisista? Käy tutustumassa! www.sanapaltti.fi
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Yhtenäiskoulu
Kantele taipuu monenlaiseen
26. ja 27. syyskuuta Yhtenäiskoulun kuudes- ja
kahdeksasluokkalaiset osallistuivat musiikin
tunneilla kanteletaiteilija, musiikin tohtori
Arja Kastisen vetämään sävellystyöskentelyyn.
Oppilaat loivat, toteuttivat ja lopuksi myös
esittivät pienryhmissä lyhyen sävellyksen erikokoisilla kanteleilla monenlaisia apuvälineitä
käyttäen. Sävellykset, jotka sisälsivät myös
improvisaatiota, pohjautuivat Ateneumin kokoelmasta poimittuihin, monille suomalaisille
tuttuihin tauluihin, joista oppilasryhmät valitsivat itselleen mieluisimmat. Teokset innostivat moniin vivahteikkaisiin tunnelmiin ja sointeihin. Useat tauluista olivatkin oppilaille tuttuja jo entuudestaan, kuten esimerkiksi Hugo
Simbergin Haavoittunut enkeli, Akseli GallenKallelan Kullervon kirous ja Ferdinand von
Wrightin Taistelevat metsot.
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Kanteleoppitunti innosti oppilaita löytämään itsestään uusia musiikillisia puolia. Taulujen kuvitusten
pohjalta valittiin sopivat kanteleet, ja lopuksi syntyneille soundeille keksittiin nimetkin. Oppilaat
pääsivät Kastisen ohjaamina kokeilemaan, kuinka kanteleella tuotetaan erilaisia ääniä paitsi sormia,
myös lusikkaa, jousikeppiä tai kanteleen viritysavainta käyttämällä.
Oppitunti miellettiin oppilaiden mielestä innostavan erilaiseksi ja mielenkiintoiseksi, toisaalta hyvin
rauhoittavaksi. Näyttää siis siltä, että kanteleen kaunis, heleä sointi, joka jo Kalevalassa mainitaan,
miellyttää myös nykypäivän kiireissä temmeltäviä kansalaisia. Eikä kantele mikään vakavamielinen
soitin ole, sen oppitunti osoitti niin nuorille kuin aikuisillekin. Yhdessä tekemisen kautta opittiin, että
tämän perinteisen soittimen kautta voidaan yhdistää ja tuottaa kosolti rohkeaa kokeilunhalua ja
hauskuutta.

Teksti: Sanna Pietiäinen ja Minna Vihko
Kuvat: Sanna Pietiäinen ja Milla Rantanen
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Isot ja pienet kunnioittivat yhdessä muistoja
Pornaisten Yhtenäiskoulun perinteiseen toimintakulttuuriin kuuluu jokasyksyinen esioppilaiden, starttiluokkalaisten ja yhdeksäsluokkalaisten yhteinen hautausmaalla käynti. Tänä vuonna yhteinen vierailu toteutettiin pyhäinpäivän viikolla ti 30.10.2018.
Tuulisen, harmaan ja kolean aamun valjetessa niin pienet kuin isotkin kävelivät pitkänä kulkueena
parijonossa kuuntelemaan seurakuntapastori Risto Poutasen puhetta sankarihaudoista. Kuulimme
talvisodassa kaatuneen, Halkiasta kotoisin olleen nuoren sotilaan, Jouko Nikulan, tarinan. Hiljennyimme yhdessä kuuntelemaan tarinaa ja kunnioittamaan sodissa kaatuneita. Sankarihaudoille laskettiin kynttilälyhdyt.
Tänä vuonna muistimme myös 100 vuotta sitten päättynyttä kansalaissotaa. Pornaisten hautausmaalla on jo aiemmin valkoisille pystytetty muistomerkki, ja nyt sinne on pystytetty muistomerkki
myös punaisille. 9.-luokkaiset veivät kynttilän myös näille muistomerkeille.
Sankarihaudoilta ja muistomerkeiltä siirryimme hienolle ja kauniille muistelupaikalle, jossa Ristopastori sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä Jemina Korkiamäki jakoivat kaikille K-marketin ja Pornaisten Lions Clubin ystävällisesti sponsoroimat hautakynttilät.

esiluokanopettajat
Tuula Tanskanen ja Tiina Hallanaro
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Vapaa-aikatoimi
Pornaisten seurakahvit
Yhdistysten seurakahvit järjestettiin 26.9. valtuustosalissa. Paikalle saapui mukavasti yhdistysten edustajia ja käytiin vilkasta keskustelua. Sivistysjohtaja Jari
Wäre piti avauspuheenvuoron esitellen Hyvinvointiohjelman tilannetta ja ns.
vanhan pankin käytön suunnitelmaa. Tahtotila on saada rakennus myös yhdistysten käyttöön. Kunnalle on tulossa uudet nettisivut, johon on kehitteillä yhteinen tapahtumakalenteri. Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas ja informaatikko Mari Högman kertoivat millaista tukea
kunta voi tällä hetkellä tarjota yhdistyksille. Yhdistysverkoston yhteisökoordinaattori Mia Ruotsalainen ja kumppanuuskehittäjä Alicia Perho toivat terveisiä ja keinoja yhteistyömalleista sekä ohjasivat
illan kulkua mm. ryhmäkeskusteluin.

Tapahtumapisteellä päätettiin järjestää yhdistysten yhteinen tapahtuma 3.3.2019. Vapaa-aikatoimi
kutsuu yhdistykset koolle ensimmäiseen tapahtumapalaveriin.
Viestintäpisteellä keskusteltiin yhteisestä tapahtumakalenterista, joka on kehitteillä kunnan nettisivuille. Tapahtumakalenterin toivotaan olevan etusivulla helposti löydettävissä. Kunnan puolesta
toivottiin koordinaattoria hoitamaan kalenteria ja vanhan pankin asioita. Yhdistysten yhteystietoja
pohdittiin koottavaksi yhdelle sivustolle. Esillä oli omat yhdistyssivut ja loppuvuodesta valmistuvat
uusimaalaiset.fi sivusto.
Ryhmissä pohdittiin viikoittaista harrastustoimintaa sekä aikuisten ja ikääntyneiden että lasten ja
nuorten näkökulmasta. Aikuisille toivottiin enemmän säännöllisiä harrastusmahdollisuuksia ja –
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vaihtoehtoja, harrastetason kyläsarjoja ja vanhuksille liikuntaryhmiä kylille. Lisäksi toivottiin yleisesti
enemmän tapahtumia, retkiä ja luentoja, sekä kulttuuria kylille. Lapsille ja nuorille toivottiin vaihtoehtoja liikuntaharrastusten lisäksi ja parempia kokoontumistiloja etenkin talviaikaan.
Toimivina käytänteinä listattiin mm. kunnan digikoulutuksen käynnistyminen, kuntosaliryhmien
sekä jumppien tarjonta ikäihmisille ja KKI- sekä jalkapallotoiminta miehille ja naisille. Jalkapallotoiminta nousi esille myös lasten ja nuorten osalta toimivana. Yhdistysten omista tapahtumista mainittiin Naisten illat Kivistöllä ja Seniorikahvit, lasten ja nuorten osalta riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen yhteistyö koulujen kanssa ja yhteismatkat lastenkonsertteihin.

Mitä yhdistykset voisivat toteuttaa enemmän kunnan tai toisen yhdistyksen kanssa
yhteistyössä?
Kaikille kohderyhmille ehdotettiin kattavan kyselyn tekemistä koskien harrastetoiveita. Yhdistykset
toivat esille ajatuksen yhdessä järjestettävistä jumppatuokioista, aikuisten harrastusryhmistä, eri lajien höntsäpeleistä, lasten ja nuorten vaihtuvateemaisista liikuntaryhmistä, teatteri- ja museoretkien sekä kulttuuritapahtumien järjestämisestä. Ikäihmisille lisäksi ehdotettiin kerran viikossa kuljetusta kirjastoon ja samalla liikuntatuokiota. Lapsille ja nuorille suunniteltiin kevät- ja syysretkien lisäämistä vaihteleviin paikkoihin, yhdistysten tietotaidon hyödyntämistä koulujen toiminnassa ja tiedottamisen lisäämistä tarjonnasta.
Seuraavan tapaamisen aiheeksi valikoitui asiantuntijuuden vaihtarit. Tapaamisajankohta päätetään
myöhemmin.
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Keski-Uudenmaan SOTE – Keusote
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden matka kohti kuntayhtymää
Kuusi kuntaa – Pornainen, Mäntsälä, Järvenpää, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Tuusula − ovat jo usean
vuoden ajan suunnitelleet yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluratkaisuja Keski-Uudellemaalle. Vaikka kunnat poikkeavat sekä maantieteellisesti että elinkeinorakenteeltaan toisistaan,
ovat ne kuitenkin niin samankaltaisia, että asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia turvaavien palveluiden tarve on niissä hyvin yhteneväinen. Suunnittelun myötä kävi ilmeiseksi, että kuntien yhteisillä
ratkaisuilla voidaan turvata paremmin asukkaiden tasavertaiset ja ammattitaitoiset palvelut myös
vaativimmissa tilanteissa.
Tänä keväänä kuntien valtuustot päättivät sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtämisestä yhteiseen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään vuoden 2019 alusta. Palvelut pysyvät kuitenkin asukkaita
lähellä myös ensi vuonna. Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut toteutetaan pääsääntöisesti lähipalveluina. Asukkaat käyttävät siis edelleen Pornaisten terveysasemaa, Pornaisten
suun terveydenhuollon palveluita ja asioivat tutuissa sosiaalipalveluiden toimipisteissä. Ainoan poikkeuksen muodostaa sosiaalitoimen lastenvalvojan palvelut, jotka
kuuluvat kuntayhtymän seudulliseen perheoikeudelliseen yksikköön. Asiakkaita tiedotetaan erikseen tästä muutoksesta.
HUS tuottaa jatkossakin erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkuntien asukkaille ja valinnanvapauskokeilussa mukana olevat asiakkaat voivat jatkaa palveluiden piirissä kuten tähän asti, sillä kokeilun
rahoitus on turvattu myös ensi vuodelle.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tavoitteena on, että tulevaisuudessa asukkaat voisivat hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita koko Keski-Uudenmaan alueella ilman että kuntarajat estäisivät
asukkaita käyttämästä itselleen sopivinta toimipistettä. Kuntayhtymän toiminnalle on asetettu lisäksi seuraavia tavoitteita:





Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti ja sujuvasti
Asukkaat ovat tyytyväisä saamaansa palveluun
Asukkaalla on mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen
Ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen osuus kasvaa
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Asukkaiden mahdollisuuteen osallistua palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty valmisteluissa erityistä huomiota. Muun muassa kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot ovat olleet aktiivisesti mukana palveluiden kehittämistyössä. Syksyllä kaikissa kunnissa on järjestetty asukastilaisuuksia, joissa on koottu yhteen näkemyksiä siitä, millaisia lupauksia kuntayhtymä voisi esittää alueen asukkaille, jotta palvelut vastaisivat odotuksia. Palautteesta nousi esille toiveet, että tietoa ja
hoitoa saa nopeasti, neuvontaa saa helposti, kotihoito turvataan, palvelut pysyvät lähellä ja apua
saa myös kotiin. Kuntayhtymä on laatimassa palautteiden pohjalta palvelulupausta, jonka on tarkoitus antaa suuntaviivat tulevalle kehittämistyölle.
Tällä hetkellä jäsenkuntien tarjoamat palvelut eroavat toisistaan esimerkiksi joidenkin myöntämiskriteereiden kohdalla, minkä vuoksi palvelut itsessään poikkeavat jonkin verran toisistaan. Palveluiden yhdenmukaistamisessa on tehty kohtuullisia kompromisseja, jotta muutokset ovat mahdollisimman vähäisiä asiakkaille. Kaikki palveluihin tehtävät linjaukset ja muutokset käyvät läpi kuntayhtymän tiukan valmistelu- ja päätösprosessin. Tästä syystä esimerkiksi omaishoidontuen ja kotihoidon ohjeet ovat palautuneet uudelleen valmisteluun. Tällä halutaan turvata, että ohjeet eivät muodostu esteeksi uusille asiakkaille ja nykyiset asiakkaat pysyvät palveluiden piirissä.
Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus antaa odottaa itseään. Kuntayhtymälle on tärkeää, että
Keski-Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään jo nyt kohti nykyaikaisia ja kestäviä palvelurakenteita. Hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaaminen kaikille asukkaille, myös erityisryhmille, on jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteinen asia. Yhteistyössä kuntien hyvinvointia edistävien palveluiden, kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden ja ennen kaikkea osallistuvien asukkaiden kanssa palveluiden tarjontaa ja kattavuutta voidaan parantaa entisestään.
Palveluiden kehittämisessä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä – tuttavallisemmin Keusote − toivoo aktiivista ajatustenvaihtoa sekä odotusten ja tarpeiden esiin nostamista asukkailta itseltään. Kiitos jo etukäteen yhteisen tekemisen ilosta!

Tunnelmia kuntayhtymän asukastilaisuudesta 26.9. Järvenpään JUST:ssa. Kuva: Tuula Alkula /
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
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Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu
Muovia ja muita hyötyjätteitä kerätään kotipihoilta
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on tänä syksynä aloittanut
kaksi uutta palvelua, jotka on suunnattu suoraan kiinteistöille. Kiinteistöjen pakkausmuovinkeräys palvelee ensisijaisesti taloyhtiöitä. Monilokeropalvelu on kätevä omakotitalouksille, jotka haluavat hoitaa lajitellut jätteet kiertoon
jo kotipihallaan.
”Haluamme tehdä lajittelun asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi tuomalla palveluja kotipihoille”, tiivistää palvelupäällikkö Marko Printz Rosk’n Rollin kuljetuksista.
Kiinteistöjen pakkausmuovinkeräys käynnistyi lokakuun alusta. Muovinkeräys on kaikille taloyhtiöille vapaaehtoinen eli sitä ei toistaiseksi ole määrätty Rosk’n Rollin toimialueen jätehuoltomääräyksissä. Muovinkeräys on taloyhtiöille tietenkin ekoteko, mutta monissa tapauksissa se tulee myös
jonkin verran taloudellisesti edullisemmaksi, jos sekajätteen määrä lajittelun myötä vähenee tarpeeksi.
”Meillä on nyt asiakkaita Länsi-Uudellamaalla Karkkilasta Tammisaareen, ja Itä-Uudellamaalla Loviisasta Sipoon taajamiin. Lisää mahtuu ja toivotaan mukaan. Uskomme kyllä, että kiinnostusta riittää,
niin paljon muovi herättää keskustelua. Laajennamme palvelualuetta joustavasti sitä mukaa, kun
saamme tarpeeksi asiakkaita uusilta alueilta”, mainitsee Printz.
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Biojäte mukaan monilokeropalveluun
Uudessa monilokeropalvelussa kotitalon pihalla on kaksi jäteastiaa. Toinen niistä on nelilokeroinen
hyötyjäteastia, johon lajitellaan kartonki, metalli, pakkauslasi ja asiakkaiden kovasti toivoma pakkausmuovi. Toisessa astiassa kerätään joko pelkkä sekajäte tai vaihtoehtoisesti mukaan voi ottaa
myös biojätteen. Tällöin hyötyjäteastian rinnalle toimitetaan kaksilokeroastia, johon lajitellaan erikseen seka- ja biojäte.
Uuden konseptin mukainen monilokerokeräys käynnistyi syyskuussa Länsi-Uudellamaalla ja sen jälkeen Itä-Uudellamaalla. Osa kotitalouksista on uusia monilokeroasiakkaita, osa on jo ennestään ollut mukana Rosk’n Rollin monilokeropalvelussa.
”Tämä on ollut iso logistinen projekti. Joitakin astioiden vaihdossa tapahtuneita yksittäisiä kömmähdyksiä lukuun ottamatta palvelu on käynnistynyt lupaavasti. Uutta monilokeropalvelua on kokeiltu
ja suunniteltu jo jonkin aikaa, ja se on herättänyt paljon kiinnostusta”, kertoo Marko Printz.

Monilokeroastiat tyhjentää erityinen jäteauto, jossa on omat kammionsa kullekin jätelajille.
Sekä monilokeropalvelusta että kiinteistöjen muovinkeräyksestä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Rosk’n Rollin asiakaspalveluun, jos on kiinnostusta liittyä keräyksiin mukaan. asiakaspalvelu@rosknroll.fi, p. 020 637 7000 (arkisin klo 8.30–15.30).
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Kohti kunnianhimoisia kierrätystavoitteita
”Tavoitteenamme on saada yhä suurempi osa jätteistä oikein lajiteltuna hyötykäyttöön”, Printz sanoo.
”Pakkausmuovi ohjataan meiltä Fortumin jalostamoon Riihimäelle, jossa siitä valmistetaan raakaainetta muoviteollisuudelle. Biojäte kuljetetaan mädätettäväksi, jolloin siitä saadaan energiaa ja
jäännöksestä peltoravinnetta. Samoin metalli, pakkauslasi ja kartonki ohjataan uusiokäyttöön teollisuuden tarpeisiin”, Marko Printz kertoo.
EU on asettanut tavoitteeksi, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025,
60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Jotta näihin lukuihin päästäisiin, on kierrätyksen tehostuttava myös Suomessa. Tällä hetkellä Suomen yhdyskuntajätteestä kierrätetään
noin 40 prosenttia.

Jätehuollosta sai oppia yli 1 300 itäuusmaalaista kasiluokkalaista
”Voidaanko mennä uudestaan seka- ja biojätteen siirtokuormaushalliin?” ”Oppilaille on harvinaista
herkkua päästä opintokäynnille koulun ulkopuolelle.” ”Upeaa että paikallinen jätehuoltoyhtiö tarjoaa tällaisen ympäristö- ja jäteasioita avaavan kokonaisuuden kasiluokkalaisille!”
Siinä muutamia kommentteja, joita Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut on saanut kasiluokkalaisten
opettajilta ja oppilailta tarjottuaan oppitunnit sekä jätekeskuskäynnit bussikuljetuksineen kaikille
Porvoon, Sipoon, Loviisan, Askolan ja Pornaisten kasiluokkalaisille. Oppitunnin ja jätekeskusvierailun
aikana oppilaita perehdytettiin kiertotalouden ja jätehuollon perusteisiin ja heille esiteltiin nykyaikaisen jätekeskuksen toimintaa.
-Jätehuollon historia menneiden vuosikymmenten kaatopaikkoineen ja oppilaiden omat mahdollisuudet vähentää ympäristön kuormitusta selvästi kiinnostavat oppilaita, kertoo opetuspaketin
suunnitellut ja kierroksia itsekin runsaasti vetänyt
projektityöntekijä Marika Makkonen Rosk’n Rollilta.
Kestävä kehitys ja jätteiden lajittelu on tapaamisten perusteella kasiluokkalaisille jokseenkin tuttua. Asioista ollaan kuultu, mutta silti jätteen
määrän vähentämisen ja jätteen lajittelun lisäämisen merkitys ei ole vielä ihan kirkastunut.
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- Oppitunneilla ja jätekeskuskierroksilla syntyi oppilaiden kanssa hyvää keskustelua, iloitsee Makkonen. Kysyttäessä mitä oppilaat itse voivat helposti tehdä jätteen määrän vähentämiseksi, saa kuulla
esimerkiksi “Voin ostaa vähemmän muovikasseja”, “Voin vähentää ruokahävikkiä syömällä lautasen
tyhjäksi ja käyttämällä kotona eiliset ruuantähteet”. Samalla oppilaita mietityttä mikä merkitys
omilla teoilla on. Isoja kysymyksiä ollaan oppilaiden kanssa pohdittu.
Itä-Uudenmaan koululaisia tuotiin tutustumaan Porvoon Domargårdin jätekeskukseen syyskuussa
ja lokakuussa. Kaikki paikallisten yläkoulujen kasiluokkalaiset kutsuttiin mukaan ja kaikki koulut tarttuivat tilasuuteen. Yhteensä oppitunnin ja jätekeskusvierailun koki noin 1350 oppilasta opettajineen. Nyt Rosk’n Rollin oppitunnit ja kierrokset jatkuvat läntisellä Uudellamaalla.

Vähennä vaarallista jätettä valinnoillasi
Jokaisessa kodissa arkisissa askareissa kuten siivoamisessa, liikkumisessa tai remontoidessa syntyy
vaarallisia jätteitä. Moni ei tule ajatelleeksi, että esimerkiksi kosmetiikka tai harrastusvälineiden
huoltamisessa käytetyt aineet ovat jätteinä vaarallisia.
“Syntyvän jätteen määrää on kuitenkin mahdollista vähentää ja käyttää jopa kokonaan korvaavia
tuotteita”, vinkkaa viestinnän asiantuntija Kaisa Halme Suomen Kiertovoima KIVO ry:stä.
Ennen vaarallisten aineiden hankkimista on syytä miettiä, miten ne olisivat korvattavissa ympäristöystävällisillä aineilla. Hankkimalla vain tarvittavan määrän esimerkiksi maalia, pesuaineita tai kosmetiikkaa sekä käyttämällä ne loppuun, vältetään vaarallisen jätteen syntymistä.
Yleisimpiä kotoa löytyviä vaarallisia jätteitä ovat käytöstä poiston yhteydessä muun muassa pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, akut, öljyt ja maalit. Näiden tuotteiden sisältämät
vaaralliset aineet aiheuttavat väärään paikkaan joutuessaan pieninäkin pitoisuuksina haittaa terveydelle tai ympäristölle. “Vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin, luontoon tai kodin jäteastiaan. Ne
onkin hyvä viedä asianmukaiseen keräykseen heti - vaaraa on turha säilyttää kotona”, painottaa
Halme.
.
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Suomen Kiertovoima ja sen jäsenenä olevat kunnalliset jätelaitokset, kuten Rosk’n Roll, kääntävät tänä
syksynä kampanjalla huomion kotitalouksien mahdollisuuksiin vähentää syntyvän vaarallisen jätteen määrää.
KIVOn koordinoima vaarallisen jätteen kampanja on
myös osa Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa.
Vaarallisen jätteen vähentäminen onkin koko Euroopassa tapetilla 17.–25. marraskuuta. Suomessa vaarallisen jätteen vähentämiseen tarjotaan apua verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Sivustolle vaarallinenjate.fi on koottu runsaasti tietoa vaarallisista jätteistä sekä vinkkejä niiden synnyn ehkäisyyn.
Suomalaiset kunnalliset jätelaitokset yhdistävät voimansa tärkeän asian esille nostamiseksi nyt jo kolmannen kerran toteutettavassa kampanjassa. Hankkeeseen ovat sitoutuneet jätelaitosten lisäksi useat
vastuulliset toimijat. Kampanjan ohjausryhmään kuuluvat Akkukierrätys Pb, Apteekkariliitto, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Suomen Autokierrätys, Suomen Moottoriliitto, Suomen Uusiomuovi sekä Vesilaitosyhdistys. Lisäksi kampanjan toteuttamista tukevat ympäristöministeriö, Kaupan liitto ja Kuntaliitto.
Tiesitkö tämän?
● Vaarallisen jätteen keräyksen järjestämisestä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla vastaa kunnallinen jätelaitoksesi, Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu.
● Rosk’n Rollin ylläpitämiä vastaanottopaikkoja vaaralliselle jätteelle on 30. Lisäksi töitä vaarojen
vähentämiseksi tehdään muun muassa järjestämällä vaarallisten jätteiden kiertäviä keräyksiä Ottoautoilla ja -lautalla. Koko maassa vaarallisen jätteen vastaanottopaikkoja on yli 400.
● Lääkejätteitä voi palauttaa apteekkeihin. Rosk’n Roll toimittaa lääkejätteet asianmukaiseen käsittelyyn.
● Paristojen ja kannettavien akkujen palautuspisteitä on puolestaan niitä myyvien liikkeiden yhteydessä.
●
Lähimmän vaarallisen jätteen keräyspisteen löydät joko Rosk’n Rollin nettisivuilta
www.rosknroll.fi tai koko maassa Suomen Kiertovoiman ylläpitämästä kierratys.info -palvelusta (valitse vaarallinen jäte).
Kuvat: KIVO

Lisätietoja:
www.vaarallinenjate.fi
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Kalenterista lajitteluvinkkejä, tekstarilla jäteastioiden tyhjennystietoja
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun seinäkalenteri julkaistaan tällä viikolla. Joulun ajan jätekuljetusten
poikkeusaikatauluista tiedotetaan tänä vuonna ensi kertaa myös tekstiviesteillä.
Jätehuollon seinäkalenteri sisältää runsaasti tietoa jätehuoltopalveluista, lajitteluvinkkejä sekä aikataulut keväällä ja kesällä kiertäville metalliromun ja vaarallisen jätteen Otto ja Romulus -keräyksille.
Kalenterin kuvitus on koottu Itä- ja Länsi-Uudenmaan asukkaiden lähettämistä luontokuvista. Kalenteri on kustannettu perusmaksulla ja siinä esitetyt jätteen vastaanotto- ja lajitteluohjeet sekä
hintatiedot koskevat kotitalouksia.
Jätehuollon seinäkalenteri on julkinen tiedote ja se jaetaan postin mukana kaikkiin Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun toimialueen talouksiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla loppuviikolla 48. Kalenterin jakelun hoitaa Posti. Jos kalenteri jostain syystä jää postin mukana tulematta, voi sen tilata maksutta
osoitteesta neuvonta@rosknroll.fi.
Haluatko tekstiviestejä jäteastian tyhjennyksistä?
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on ottamassa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset tavanomaisesta poikkeavista jäteastian tyhjennyksistä. Tekstiviestejä lähetetään asiakkaille, jos esimerkiksi roska-astioiden tyhjennysaikataulut poikkeavat arkipyhistä johtuen tai jäteauto ei jonkin esteen vuoksi ole päässyt tyhjentämään astiaa.
Tekstiviestin saaminen edellyttää, että asiakas on antanut jäteyhtiölle matkapuhelinnumeronsa
sekä luvan käyttää sitä tekstiviesti-ilmoitteluun. Numeronsa voi jättää Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun sähköisessä asioinnissa https://web.rosknroll.fi/. Jos käy jättämässä numeronsa 19.12. mennessä, saa viestin jo joulun ajan jätetyhjennysten poikkeusaikatauluista.
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Keuke
Tehokkuutta ja parempaa tulosta
Tiesitkö, että yli 90 prosenttia tuotteiden valmistusajasta on odottamista? Tai että noin 20 prosenttia työajasta kuluu sähläämiseen, kuten tavaroiden ja tietojen etsimiseen sekä virheiden korjaamiseen? Keuken Sampo tarjoaa työkalut tuotannon ja tuottavuuden tehostamiseen.
Tuottamattoman työajan luvut ovat pysäyttäviä. Varmasti jokainen toivoo, että työvaiheet soljuisivat ja tyhjät aukot saataisiin täytettyä tuottavalla työllä.
– Kun tuotanto saadaan virtaamaan, valmistusajat lyhenevät, laatuvirheet vähenevät ja työn mielekkyys lisääntyy. Ja siis ennen kaikkea tuottavuus lisääntyy, toteaa Keuken yrityskehittäjä Petri
Ovaska.
Tehokkasti sujuvan työn klinikalla perehdytään tuotannon sujuvuutta haittaaviin tekijöihin ja tunnistetaan niitä yrityksen tuotantoketjuissa. Klinikkaa tarjoaa hyviä työkaluja tuotannon ja tuottavuuden tehostamiseen.
– Klinikkaa tarjoaa toimivia työkaluja siihen, miten tuotanto saadaan
virtaamaan ilman turhia häiriöitä, odotusta ja laatuvirheitä.
Työn mielekkyys näkyy tuloksissa
Yritykselle tuottavuus ja tuloksen tekeminen ovat ykkösasioita. Hyvää tulosta tuo myös se, että henkilöstö otetaan mukaan työn kehittämiseen.
– Kun porukka on hyvin motivoitunutta ja kokevat saavansa arvostusta omalle panokselleen, se näkyy heti työn tuloksessa, Ovaska sanoo.
– Oikeiden asioiden tekeminen näkyy parempana työilmapiirinä, motivaationa ja innovatiivisuutena. Tämä on ehkä niitä uuden ajan oivalluksia yrityksissä. Samasta jengistä voi saada paljon enemmän irti ja tulosta aikaiseksi, kun työ koetaan mielekkäänä.
Lue lisää: keuke.fi/sampo
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan: petri.ovaska@keuke.fi, puh. 050 558 5674
Sampo-palvelu kannattaa aloittaa puoli päivää kestävällä Tehostartilla, joka luo kuvan
tuottavuudesta käsitteenä ja ymmärryksen siitä, miten työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen. Saat myös hyviä ideoita keinoista, joilla tuottavuutta voi kehittää nopeastikin.
Seuraavaksi suosittelemme Tehokkaasti sujuva työn klinikkaa ja sen jälkeen Prosessien
hallinta -klinikkaa, jotka tarjoavat konkreettisia työkaluja juuri sinun yrityksesi tuottavuuden kehittämistarpeisiin.
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SILMU Ry
Kylämatkailun työpajassa riitti pöhinää 9.10.2018
Illan aluksi pohjoiskarjalaiset matkailun kehittämisen ammattilaiset Soila
ja Simo Palviainen Entra Oy:stä johdattelivat osallistujat kylä- ja kulttuurimatkailun käsitteisiin sekä historiaan. Seuraaviin kolmeen lauseeseen
illan muistiosta voisi tiivistää luento-osuuden annin: ”Kylämatkailu on osa kulttuurimatkailua. Kylämatkailussa yritykset ovat toimijoina keskiössä, kyläyhteisö, ihmiset ja miljöö muodostavat tarpeellisen kehyksen. Aitous kylämatkailussa on todellisen arkielämän näkemistä ja myös oikeiden juhlien
ja tapahtumien kokemista.”

Kylämatkailun työpajan PowerPoint -esitys PDF >>
Luento-osuuden jälkeen kymmenkunta osallistujaa jaettiin kolmeen ryhmään, joissa päästiin miettimään kylämatkailun mahdollisuuksia omassa kylässä. Työpajoissa alkoi muodostua pitkiä listoja
paikoista ja tapahtumista eri puolilta itäistä Uuttamaata. Alueelta löytyi lyhytkestoisella mietinnällä yllättävän paljon mahdollisuuksia, ja osallistujat yllättyivät itsekin miten paljon omalla kylällä
tehdään ja tapahtuu vuoden aikana.
Tästä on hyvä jatkaa, koska alueelta löytyy signaaleja sekä innokkuutta kehittää kylämatkailua.
Tällä hetkellä työn alla on palautekysely työpajaan osallistuneille ja sen perusteella tehdään päätös
seuraavan stepin osalta. Kylämatkailun kehittämiseen ehtii vielä mukaan, joten jos teema kiinnostaa, ota yhteyttä Kehittämisyhdistys SILMU ry:n henkilökuntaan!

Ohjelmakaudella 2014-2020 on mm. seuraavia rahoituslähteitä käytettävissä:








Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (valtakunnallinen
ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet)
Ulkoasiainministeriön hanketuki kansalaisjärjestöille (valtionavustus kehitysyhteistyöhankkeisiin)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (valtionavustukset eri aloille: kulttuuri, liikunta)
Opetushallitus (Erasmus+, Youth in action, Kansalaisten Eurooppa)
Säätiöt ja rahastot (esim. Alfred Kordelinin rahasto, Alli Paasikiven säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kansan Sivistysrahasto, koneen Säätiö)
Maaseudun Sivistysliitto

Kylissä tapahtuu, tule mukaan!

Kyläasiamies / Byaombud
Li-Marie Santala
040-1588038 www.silmu.info

SILMU-kylät / SILMU-byar Veckjärventie 1 06150 Porvoo www.itukylat.fi www.facebook.com/silmukylat
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Mäntsälän Kansalaisopisto
Kurssitarjonta Pornaisissa kevätlukukaudella
HISTORIALUENTO: "VÄHÄISTÄ HARRASTUSTA"? SUOMALAISSOTILAAT SOTAA KUVAAMASSA 1939-1944
Kurssimaksu: 5,00 €
Opettaja: Olli Kleemola
Paikka: Pornaisten kirjasto, Pellavasali, Kirkkotie
174, 07170 Pornainen
Kevätlukukausi: 29.1.2019 - 29.1.2019
Päivä ja kello: Ti: 18.00 - 19.30
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

MAALAUSKURSSI
Kurssimaksu: 50,00 €
Opettaja: Tiina Kolehmainen
Paikka: Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Picasso,
ovi L, Koulutie 4, 07170 Pornainen
Kevätlukukausi: 24.1.2019 - 21.3.2019
Päivä ja kello: To: 18.00 - 20.30
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

LETKEÄT LAVATANSSIALKEET - cha cha,
rumba ja valssi
Kurssimaksu: 45,00 €
Opettaja: Anu Wager
Paikka: Laukkosken seuratalo, Krouvarintie 20,
07150 Laukkoski
Kevätlukukausi: 9.3.2019 - 6.4.2019
Päivä ja kello: La: 13.30 - 15.45
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

KUDONTAA JA PUNONTAA KOULULAISILLE
Kurssimaksu: 55,00 €
Opettaja: Eija-Sisko Jokinen
Paikka: Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1,
07170 Pornainen
Kevätlukukausi: 10.6.2019 - 13.6.2019
Päivä ja kello: Ma: 10.00 - 14.30 Ti: 10.00 14.30 Ke: 10.00 - 14.30 To: 10.00 - 14.30
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

SOINTUKYLPY, PORNAINEN KEVÄT

ASAHI, PORNAINEN KEVÄT

IHMISEN VAIKUTUS MUSTIJOEN TILAAN JA
ELIÖSTÖÖN

Kurssimaksu: 35,00 €
Opettaja: Kirsi Vaalio
Paikka: Päiväkoti Linnunlaulu, Paalantie 1, 07170
Pornainen
Kevätlukukausi: 15.1.2019 - 12.2.2019
Päivä ja kello: Ti: 18.00 - 18.45
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

Kurssimaksu: 35,00 €
Opettaja: Kirsi Vaalio
Paikka: Päiväkoti Linnunlaulu, Paalantie 1, 07170
Pornainen
Kevätlukukausi: 15.1.2019 - 12.2.2019
Päivä ja kello: Ti: 19.00 - 19.45
Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 9:00:00

Paikka: Pornaisten kirjasto, Pellavasali, Kirkkotie
174, 07170 Pornainen
Kevätlukukausi: 5.3.2019 - 5.3.2019
Päivä ja kello: Ti: 18.00 - 19.30
Ilmoittautuminen alkaa: 4.6.2018 9:00:00
Paikkoja: 25

114262 MAKRAMEE
5.2.2019 - 26.3.2019, ti 18.00 - 20.30, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Ateljee, ovi L,
Koulutie 4

Lisätiedot kursseista ja ilmoittautuminen
www.mantsalanopisto.fi tai p. 040 3145371.
Voit kysyä myös vapaita paikkoja syksyllä alkaneille kursseille.

114266 HOPEAKETJU

Hyvää Joulua ja menestystä
vuodelle 2019!

2.2.2019 - 3.2.2019, la-su 10.00 - 17.00, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Ateljee, ovi L,
Koulutie 4

111162 PERHEMUSKARI / KEVÄT / PORNAINEN
11.1.2019 - 5.4.2019, pe 9.15 - 10.00, Pornaisten nuorisotila PONU, Koskitie 2

320660 LASTENHOITOKURSSI KEVÄT 2019
4.3.2019 - 29.4.2019, ma 17.30 - 20.00, la
10.00 - 16.00, Pornaisten Yhtenäiskoulu,
luokka Beeta, ovi A, Koulutie 4

Mustijoesta elävä lohijoki ry
Mustijoen monet mahdollisuudet
Mustijoki on pitkään ollut huomaamattomassa sivuosassa kaikkien sijaintikuntiensa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon elämänmenossa. Porvoon Kilpilahden alueella sijaitseva prosessiteollisuus tarvitsee toiminnassaan paljon jäähdytysvettä. Niinpä teollisuusalueelle onkin rakennettu jäähdytysveden varastoksi tekojärvi, johon makea vesi saadaan Mustijoesta. Riittävä jäähdytysveden saanti
myös kuivina kausina on varmistettu järjestämällä lisäveden juoksutusmahdollisuus Päijänne-tunnelista Mustijokeen.
Mustijoen kuten muidenkin Etelä-Suomen rakennettujen jokiväylien virkistyskäyttö ja sen mahdollisuudet ovat nousseet yleisen mielenkiinnon ja aktiivisen toiminnan kohteiksi etenkin alkaneella
2000-luvulla. Pornaisissa kokoontui toukokuussa 2015 joukko aktiivisia kansalaisia. Joukossa oli henkilöitä Pornaisten lisäksi Askolasta, Pukkilasta, Porvoosta, Mäntsälästä ja muualtakin. Ryhmä päätti
suorittaa maastokatselmuksen kaikilla Mustijoen koski- ja virtavesialueilla. Katselmuksen tuloksena
todettiin Mustijoen omaavan merkittävän virkistyskäyttöpotentiaalin kalastuksen, melonnan, pyöräilyn ja luontomatkailun piirissä.
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Katselmuksen jälkeen nähtiin tärkeäksi perustaa Mustijoki-työryhmä, joka ryhtyi nopeasti edistämään kehittämistoimia käytännössä. Työryhmä haki ja sai rahoitusta
Rapala-rahastolta, jonka myönteinen päätös mahdollisti uudelle yhdistykselle ”lentävän” liikkeelle lähdön. Ryhmän jäsenet
rekisteröivät 2.8.2016 Mustijoesta elävä lohijoki ry:n kotipaikkana Pornainen. Tiiviissä
yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja EKOenergian tukirahoituksilla Mustijoen virtavesien ja kalatalouden kehittämissuunnitelma sekä syksyllä 2018 Rapukantaselvitys. Lisäksi on
käynnistetty vaelluskalaseuranta Tyysterinkosken alapuolella, mikä on tärkeää, kun
”tiirikoidaan” auki Mustijoen ensimmäistä
lukkoa vaelluskalojen pitkällä matkalla mereltä kohti kutualueita Mustijoen koskilla ja
latvavesillä.
Yhdessä Mäntsälän-Pornaisten kalastusaleen kanssa on voitu myötävaikuttaa kutusoraikon lisäämiseen Lukkokoskella, kalastuksen valvojakoulutukseen Pornaisissa sekä opasteiden ja laavun rakentamiseen Nummistenkoskella. Ensi vuonna 2019 opasteita ja muita rakennelmia on tarkoitus toteuttaa Pornaisten koskilla. Pornaisten kunnassa ollaankin tekemässä toimia kaavoituksen ja maankäytön puitteissa entistä parempien edellytysten luomiseksi kuntalaisten hyvinvoinnille ja Mustijoen
monipuolisen potentiaalin hyödyntämiselle.
Pornaisten messuilta 22.9.2018 lähti yhdistyksen terveisiä kansanedustaja Juha Rehulan viemänä
eduskuntaan ja Ympäristöministeriöön. Näillä terveisillä, tulevilla toimilla, yhteydenotoilla ja myöhemmillä rahoitushakemuksilla odotetaan olevan suuri merkitys Mustijoen tulevien kehittämistoimien kannalta. Laaja yhteistyö eri kansalaisryhmien, yritysten, yhteisöjen, maanomistajien ja kuntien välillä on tärkeää pitkällä matkalla kohti päätavoitetta, Mustijoen vapauttamista vaelluskaloille
ja lisääntyvälle virkistyskäytölle.
Kari Marttinen
MEL ry
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Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
OmaisOiva
Joulunlämpöinen tervehdys kaikille avoimesta
OmaisOiva-toiminnasta!
Kaipaisitko lisää tietoa omaishoitajuuteen liittyvistä asioista?
Tai tahtoisitko tutustua toisiin, omaishoidon asioista kiinnostuneisiin ihmisiin?
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva-toiminta järjestää runsaasti erilaista
ja maksutonta toimintaa kaikille omaishoidon asioista kiinnostuneille ja omaistaan tai läheistään
hoitaville Keski-Uudenmaan kuntien alueella, myös Pornaisissa. Kurkkaa alta, mitä kevät 2019 tuo
tullessaan lähelle Sinua Pornaisiin!
TIETOA
OmaisOiva-kioskit ovat kertaluonteisia infopisteitä, joille voi tulla tapaamaan OmaisOivan työntekijää sekä saamaan mm. ohjausta ja neuvontaa omaishoidon asioissa. Lisäksi pisteellä on aina jaossa ajankohtaista yhdistyksen materiaalia esimerkiksi tulevista tapahtumista.
Tervetuloa piipahtamaan OmaisOiva-kioskille Pornaisten Salen aulaan torstaina 17.1.2019 klo 910.30 ja/tai torstaina 16.5.2019 klo 9-10.30.
KAIKILLE AVOIMIA HEMMOTTELUTUOKIOITA
OmaisOiva-kahviloissa pääset kahvikupposen äärellä tapaamaan muita omaishoidon asioista kiinnostuneita, vaihtuvin teemoin. Kevään 2019 OmaisOiva-kahviloissa luvassa on hyvinvointi- ja hemmotteluteemoja.
Tervetuloa OmaisOiva-kahvilaan maanantaina 4.2.2019 klo 13-14.30, jolloin ohjelmassa on mm.
pientä hemmottelua ja vieraana Forever tuotteiden esittelijä sekä maanantaina 15.4.2019 klo
13-14.30, jolloin aiheena on rentoutumisen merkitys ja rentoutumisharjoituksia. Kaikille avoimet
ja maksuttomat OmaisOiva-kahvilat järjestetään Aurinkomäen kirjastolla (os. Mäntymäentie 1).
HUOM! Sinun ei tarvitse olla omaishoitaja osallistuaksesi, lämpimästi tervetuloa kaikki aiheista
kiinnostuneet!
VERTAISTUELLISIA KOHTAAMISIA
Toiminta-alueellamme (Pornainen, Mäntsälä, Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula) toimii paljon
erilaisia, yli kuntarajojen järjestettäviä vertaistukiryhmiä. Mm. erityislasten vanhemmille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat vertaisohjaajien ohjaamana kerran kuukaudessa Järvenpäässä
ja Keravalla. Sen sijaan eläkeikäisille miehille, jotka huolehtivat omasta läheisestään, käynnistyy
kevään aikana Järvenpäässä Oivat kokkailijat – ryhmä, jossa pääsee miesporukassa valmistamaan
helppoa, terveellistä ja edullista kotiruokaa asiantuntevalla ohjauksella. Lisäksi aivan uudenlaisena
ryhmänä käynnistyy keväällä yli kuntarajojen toteutettava Mielen hyvinvoinnin silta – ryhmä,
jossa jokaisella tapaamiskerralla on eri mielen hyvinvointiin liittyvä teema.

Tarkempia lisätietoja Keski-Uudenmaan alueella toimivista muistakin ryhmistämme ja
toiminnoistamme löydät internet-sivuiltamme www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi ja tietoja saa
myös OmaisOivan työntekijöiltä.
TIETOA JA UUSIA OVIA OMAISHOITAJUUTEEN
Omaistaan tai läheistään hoitaville suunnattu 16 tunnin ryhmämuotoinen Ovet-valmennus® käynnistyy Pornaisissa syksyllä 2019. Vuoden alusta Ovet-valmennukset® käynnistyvät täydessä laajuudessaan, tarjoten yhden valmennusprosessin jokaiseen toiminta-alueemme kuntaan kerran vuodessa. Myös Ovet-valmennuksiin on mahdollista osallistua yli kuntarajojen. Mäntsälässä Ovet-valmennus® käynnistyy jo ensi keväänä. Tarkempia lisätietoja saat seuraamalla tiedotteluamme sekä
OmaisOivan työntekijöiltä.
OHJAUSTA JA VINKKEJÄ
Tarjoamme myös järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa omaishoidon asioihin liittyen. Jos mielessäsi on jokin huoli tai muu asia, johon tahtoisit paneutua työntekijän kanssa, ota kynnyksettä yhteyttä.
OmaisOiva koordinaattori
Heidi Puumalainen
puh. 050 306 6812
heidi.puumalainen@omaisoiva.net

OmaisOiva ohjaaja
Laura Kosonen
puh. 050 320 3962
laura.kosonen@omaisoiva.net

Levollista joulunaikaa & oivallisiin kohtaamisiin!
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Partiolippukunta Pornaisten Solmu PoSo
Projektiyhteistyöllä uutta näkökulmaa partiotoimintaan
Pornaisten Solmu tarjoaa tällä hetkellä aktiivista partiotoimintaa perhepartiosta samoajiin eli ikähaitarilla 0-17-vuotiaille. Eniten jäseniä on sudenpennuissa eli 7-9-vuotiaiden ryhmässä. Joko olette
kuulleet uudesta partiotoiminnasta, johon erityisesti juuri sudenpentumme ovat päässeet mukaan?
Yhteistyöstä Korkeasaaren ja Helsinki Foundationin kanssa?
Uudenlainen tapa alkaa toteuttaa partion ihanteita tuli
esille keväällä 2015, kun syksyn ohjelman suunnittelu
oli käsillä. Kyselykierros sähköpostin välityksellä eri organisaatioihin tuotti tulosta nopeammin kuin uskoimmekaan – Korkeasaaresta tuli pyyntö ryhtyä kummeiksi heidän villieläinsairaalan. Kummius piti sisällään tiedonhankintaa Suomen luonnon villieläimistä
sekä niiden elintavoista ja ympäristöistä. Tätä tietoa
veimme eteenpäin sekä omassa lippukunnassamme
että muille lippukunnille. Saimme esittää ja lähettää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista villieläinsairaalan henkilökunnalle, ja heiltä saimme kaiken kattavat
vastaukset kysymyksiimme sekä tuoreet kuulumiset videoklippeineen.
Keräsimme rahaa villieläinsairaalalle erilaisin tempauksin. Askartelimme tavaroita/esineitä erilaisiin myyntilaisuuksiin ja vapaa-ajalla teimme hyväntekeväisyystempauksia kaikille niille, jotka tarvitsivat esim. haravointia. Kaikki tuotto mitä saimme (600 e), lahjoitettiin
lyhentämättömänä villieläinsairaalalle keväällä 2016,
kun saimme kunnian vierailla Korkeasaaressa. Vierailulla koimme jotain uskomatonta. Korkeasaaren viimeisen lautan lähdettyä kuului lautalta äänimerkki, joka oli viesti leijonalle: ruoka-aika! Leijona tuli ulos
luolastaan ja karjaisi keskellä kissalaaksoa niin, että jokaisen niskakarvat nousivat pystyyn. Tämä
taas oli merkki tiikerille, joka antoi oman ääninäytteensä heti perään. Kyllä oli mahtava päivä!
Projektimme oli niin tärkeä Korkeasaarelle, että kiitoksena tekemästämme työstä Korkeasaari ilmoitti meidät mukaan Vuoden luontoteko -kilpailuun. Olimme onnesta soikeana tästä kunniasta.
Kilpailu oli jännä ja kaikkien yllätykseksi ylsimme finaaliin, jossa sijoituimme toiseksi. Pääsimme
edustamaan lippukuntaamme palkintojenjakotilaisuuteen Ympäristöministeriöön. Tästä tilaisuudesta alkoi yhteistyömme Helsinki Foundationin kanssa. Helsinki Foundationin tarkoitus on luonnonsuojelu, erityisesti alkuperäisten metsä- ja maa-alueiden säilytys ennallaan.
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Helsinki Foundationilla oli haave päästä esittelemään toimintaansa ja tietoa luonnonsuojelusta Vantaan Heurekaan. Tämä toteutui keväällä 2017. Mukaan projektiin osallistui koko lippukuntamme.
Vietimme 4 ihanaa, opettavaista ja työntäyteistä päivää Heurekassa osana näyttelyä. Lippukuntana
pääsimme esittelemään muille ihmiselle kuinka tärkeä luonto, sen hyvinvointi ja asukkaat meille
ovat.
Yhteistyömme jatkuu edelleen Korkeasaaren ja Helsinki Foundationin kanssa erilaisin projektein.
Korkeasaaren villieläinsairaalaa ja sen asukkaita olemme tänä syksynä tukeneet keräämällä eläimille
ruokaa omasta luonnosta. Kova kysyntä on ollut tammenterhoista, kävyistä ja metsän marjoista. Jo
useampi kuorma on kuljetettu sairaalan rehustamoon ja sieltä eläinten ruoaksi. Lisäksi vanhoja sählypalloja on pyydetty ja toimitettu pikkupandojen ja pesukarhujen päivittäiseen aktivointiin. Kiitokseksi projektiin osallistuvat partiolaiset pääsevät retkelle Korkeasaareen keväällä 2019.
Projektiyhteistyön kautta partiolaisemme saavat uutta näkökulmaa toimintaansa perinteisten tapojen rinnalle. Projekteissa on mahdollisuus tarjota kaikille ikäkausille sopivia haasteita ja oppimiskokemuksia. Haluaisitko juuri sinä olla mahdollistamassa partiotaitojen kehittymistä uudesta näkökulmasta käsin? Ota yhteyttä lippukunnanjohtajaamme: emilia.haansuu@hotmail.com.
Perinteisemmin partiotoimintamme tulee esiin erilaisin varainkeruukampanjoin. Monelle on varmasti tuttu näky lokakuun puolesta välistä alkaen ovien takana kiertäneet adventtikalenterien myyjät. Lisäksi juuri ennen joulua (tänä vuonna 20.-23.12.) K-marketin pihassa partiolaiset myyvät joulukuusia, jotka on kasvatettu täällä Pornaisissa. Tervetuloa tukemaan paikallista lasten ja nuorten
partiotoimintaa!
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Hyvää ja rauhallista joulua
lukijoillemme!

Luonnollisesti Pornainen 3–4/2018
Pornaisten kunnan kotisivuilla ilmestyvä verkkolehti
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