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Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvä (KAPA) lakisääteinen hanke,
jonka tavoitteena on kuvata kunnan palvelut ja palveluiden tarjonta sähköisessä muodossa www.suomi.fi –sivustolla,
jonne keskitetään kansalaisten sähköisiä palveluja ja palvelukanavia.
Pornaisten kunnassa on ollut palkattuna tähän hankkeeseen tekninen avustaja Jukka Leppänen, joka on hienolla
tavalla vienyt projektia eteenpäin. Valtakunnallisessa vertailussa Pornainen oli sivustoille tehtävissä tietojen syötössä
ja määritteissä heti pilottikunnan Mikkelin perässä 2. sijalla.
Suomen kuntien lukumäärä on vuoden 2017 alusta 311 kuntaa, joten sijaluku on meillekin projektin kanssa
pähkäilleille hieno yllätys.
https://esuomi.fi/ptvn-kayttoonottojen-tilanne-kuvina/
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Kuulumisia kunnasta
KUNTAVAALIT PORNAISTEN KUNNASSA 2017
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Huhtikuun 9. päivänä toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen
yhdistelmä on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.
Ehdokaslistojen yhdistelmä jaetaan joka talouteen viikolla 12.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai
pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka äänioikeusrekisterissä on merkitty hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 29.3. – 4.4.2017. Vaalitoimitsijan lisäksi on
läsnä oltava yksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Sen, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen saa äänestäjän
puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksessa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. – 4.4.2017 välisenä aikana. Äänestyspaikkana on
Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
seuraavasti:
- maanantai ja keskiviikko
10.00 – 16.00
- tiistai
10.00 – 18.00
- torstai
10.00 – 18.00
- perjantai
10.00 – 12.15
- lauantai ja sunnuntai
10.00 – 14.00
Laitosäänestys
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa.
Varsinainen vaalitoimitus
Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00 seuraavissa
äänestyspaikoissa:
001 Halkian äänestysalue
Parkkojan koulu, Alkutaival 16
002 Laukkosken äänestysalue
Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9
003 Kirveskosken äänestysalue
Kunnanvirasto, Kirkkotie 176
Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko
ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Sisäasiainministeriön 3.12.2014
tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, maksua ei peritä
väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten mm.
kunnallisvaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta, PL 21, 07171 Pornainen
Puhelin:
(019) 529 4500, 040 558 2562 Seija Marttila
Fax:
(019) 6647006
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Pornainen yllättävän lähellä!
Pääkaupunkiseudullakaan ei aina tiedosteta Pornaisten kunnan hyvää sijaintia lähellä palveluja. Kunta
sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla kuitenkin maaseudun rauhassa. Osoitetiedoissa se sotketaan toisinaan
Paraisiin tai Pernajaan tai sijoitetaan täysin muualle Suomeen.
Pornainen on saanut rauhassa elää elämäänsä omassa lintukodossaan, kunnassa ei ole varsinaista
läpiajoliikennettä eikä rautateitä. Ne jotka saapuvat Pornaisiin tulevat yleensä asian perässä.
Pornaisissa on tarjolla paljon rakennusvalmiita monipuolisia pientalotontteja niille, jotka arvostavat
yksilöllistä asumista rauhallisella paikalla, kuitenkin hyvien peruspalveluiden äärellä.
Myös teollisuusyrityksille on kunnassa tontteja Pornaisten Portin teollisuusalueella hyvin tarjolla, tämä
antaa mahdollisuuksia monelle yrittämiselle.
Kunnan alueella on myös laaja valokuituverkko, nopea tiedonsiirto mahdollistaa muun muassa
etätyöskentelyn tai esimerkiksi tietoteknisen työskentelyn paikasta riippumatta. Vesijohto ja viemäröinti on
saatavissa laajalle kunnan alueelle rakennettaessa, tällä vaalimme myös ympäristöämme.
Harrastuksiin löytyy useita lähiliikunta-alueita, joissa pelataan jalkapalloa, korista, luistellaan tai muuten
vaan hengaillaan sekä skeittiparkki. Bingoa Pornaisissa on pelattu torstaisin jo vuosikymmeniä.
Seuratoiminta on kunnassa toimekasta ja aikaansaavaa.
Rikollisuutta kunnassa on vähän ja teemme aktiivisesti työtä, jotta rikollisuus, ilkivalta ja sen seuraukset
hahmottuisivat ennaltaehkäisevästi.
Ylen syksyllä 2016 teettämän kyselyn mukaan
suomalaisen yleisin haavekoti on
maaseudulla. Vain yksi kymmenestä haluaa
asua suurkaupungin keskustassa, jos saa
valita vapaasti.
Ylen juttu löytyy kokonaisuudessaan linkin
kautta. http://yle.fi/uutiset/3-9251768 .

Kunnassa käytetään sähköpostien
allekirjoitusten yhteydessä oheista
sijaintikarttaa. Pornainen on yllättävän
lähellä. Kerro se myös kavereillesi.
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Teknisen toimen kevätkuulumisia
Vaihtelevat keliolosuhteet talven aikana toivat haasteita katujen ja teiden kunnossapitoon lähes kaikkialla
Suomessa. Liukkauden ehkäisyssä monet toimet yhdessä estävät tehokkaasti liukastumistapaturmia.
Kunnossapidon lisäksi voidaan käyttää liukuesteitä kengissä tai ”nastakenkiä”, välttää liikkumista liukkailla
alueilla. Varautumisesta huolimatta tapaturmia sattui pahimmillaan saman päivän aikana ympäri Suomea
useita satoja. Edelleen haasteena ovat suuret lämpötilaerot yön ja päivän kohdalla. Aamulla jäässä oleva
alue on päivän aikana sula eli edelleen liikkumiseen on syytä kiinnittää erityistä huomioita.
Liukkaan talven jälkeen katseet suuntautuvat jo kevätaurinkoon. Katujen puhdistuksia aloitellaan kelien
antaessa periksi huhti -toukokuussa.
Vapaa-ajan vastuulla olevat liikuntakentät tuli hoidettua kiitettävällä tavalla talven aikana ja myös pieni
Halkian kenttä sai jääpeitteen ja valon talouden sopeuttamisohjelmasta huolimatta, jonka pohjalta kenttää
ei ollut suunniteltu jäädytettäväksi. Viikonloppuisinkin kenttiä aurattiin resurssien puitteissa, vaikka kunnan
talouden sopeuttamisohjelmassa onkin viikonloppu- ja ylityöt pääsääntöisesti kielletty. Osa kenttien
aurauksista pystyttiin tekemään muiden aurausten yhteydessä. Kenttien valaistusongelmat johtuivat
pääsääntöisesti ilkivallasta (mm. rikottuja sähkökaappeja). Itse vertailin tilannetta päivittäin myös
lähikunnissa, joissa kenttien jäädytykset aloitettiin huomattavasti myöhemmin kuin Pornaisissa. Myös ladut
olivat käytettävissä lähes koko niiden mahdollisen käyttöajan.
Viime vuoden ja tämän vuoden suurin katu-urakka Parkkojan koulun liittymäalueen ja kevyen liikenteen
väylän rakennustyö on edennyt talven aikana siten, että urakka valmistuu viimeistään elokuussa tänä
vuonna. Urakan osalta ollaan hyvin aikataulussa, joten koululaisetkin pääsevät turvallisin mielin liikkumaan
kevyen liikenteen väylää koulujen jälleen aloittaessa toimintansa syksyllä.
Kevään ja kesän tullessa liikenne tiellä lisääntyy jälleen ja myös pienempien lasten osalta on hyvä
muistuttaa, ettei työkoneiden läheisyyteen tai työmaa-alueelle saa turvallisuussyistä mennä, ei edes silloin
kun työmaalla ei ole toimintaa. Jossain vaiheessa koulun kohdan liittymän valmistuessa pyrimme työmaalla
järjestämään kulkua koululle myös rajatun alueen kautta siten, että ainakin osittain uuden liittymän kautta
kulku koululle on mahdollista. Mutta tämä asia osoitetaan sitten erikseen selvästi liikennemerkeillä.
Vanhempien vastuu pienten liikkumisen järjestämisessä korostuu kesälomien alkaessa, tähän asti koulu on
huolehtinut todella kiitettävästi myös työmaan henkilöstön kiitoksena siitä, että oppilaat ovat käyttäneet
ohjeistettuja reittejä.
Kesällä korjaillaan kiinteistöjä, suunnittelu- ja tarjouspyyntövaiheessa ovat mm. ilmanvaihtojen
puhdistukset kouluilla, lattiaremontti kirjastolla, kattoremontti kunnanviraston vanhan osan katolla.
Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen hankeselvitys on myös valmisteluvaiheessa. Hankeselvityksen avulla
selvitetään ensin rakentamistarve ja mahdolliset ratkaisut, mahdollisen rakentamispäätöksen tekee
hankeselvityksen ja suunnitelmien pohjalta aikanaan kunnanvaltuusto.
Huoltoaseman viereen on valmistumassa kaavassa merkitty Jokikujan tiesuunnitelma, joka tulee myös
valmistuttuaan yleisesti nähtäville kunnan internet -sivuille www.pornainen.fi ja kunnanvirastolle. Tämäkin
hanke on tarkoitus aloittaa ja toteuttaa tämän vuoden aikana.
Työ ei siis tekemällä lopu, teknisen toimen henkilöstö toivottaa kaikille turvallista ja toivottavasti
aurinkoista kevättä, kerrotaan ajankohtaisia kuulumisia taas seuraavan lehden ilmestyessä!
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Kuvia Parkkojan kevyen liikenteen väylän rakennustyömaalta:
(Kuvat: Jukka Pietilä)
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Mustijoen perusturva
VARHAISKASVATUKSEEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN
KERHOTOIMINTAAN HAKU TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on haettavana 1.8.2017 vapautuvat paikat.
Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Mikäli
lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve syksyllä 2017, täyttäkää sähköinen päivähoitohakemus
välittömästi.
Kerhotoimintaan haetaan paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa Mäntsälän kunnan kotisivuilta tai
hakea päiväkodilta.

Hakukaavakkeita ja lisätietoja
Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hakemus päivähoitoon Mäntsälän kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.mantsala.fi/tietoa-mantsalasta/lomakkeet. Tietoja kunnallisesta varhaiskasvatuksesta Mustijoen
perusturvan alueella voi lukea osoitteessa www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-perhe/paivahoito-ja-esiopetus.
Jokaiselle elokuussa paikkaa hakeneelle lähetetään postitse päätös kunnallisen hakemuksen käsittelystä
viikolla 18.
Perheet voivat hakea lapselle hoitopaikkaa myös suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon tai
palkata hoitajan kotiin. Kunta tukee näitä hoitomuotoja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. Tukea
haetaan Kelan toimistosta ja se maksetaan perheen valitsemalle hoidon tuottajalle.
Varhaiskasvatuspaikkoihin liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Merja
Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpostilla merja.harmokivi@mantsala.fi.

Kerhotoiminta
Kerhotoimintaa järjestetään Aurinkolinnan päiväkodin tiloissa 1.9.2017 alkaen. Siili-kerho kokoontuu
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 ja Orava-kerho tiistaisin ja torstaisin klo 9-12. Kerhot ovat 2-5vuotiaille lapsille. Molemmissa kerhossa tarjotaan lounas. Kerhot ovat kiinni koulujen loma-aikoina.
Kerhoon haetaan samaan aikaan kuin päivähoitoon. Paperisen hakemuslomakkeen saa tulostettua
Mäntsälän kunnan www sivuilta www.mantsala.fi/tietoa-mantsalasta/lomakkeet.
Lisätietoja kerhotoiminnasta antaa päiväkodin johtaja Satu Komscha p.040 314 5085,
satu.komscha@mantsala.fi .
Mahdollinen osapäiväryhmä tarkentuu kevään aikana kysynnän perusteella.
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Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen
Mustijoen varhaiskasvatuksessa alkaa hoito-aikojen sähköinen ilmoittaminen 1.3. 2017 alkaen.
Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat pystyvät seuraamaan lapselleen varattuja,
ilmoitettuja, käytettyjä sekä jäljellä olevia tunteja. Sähköinen ilmoittaminen palvelee myös
varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan suunnittelua kuten työvuorosuunnittelua, aterioiden varaamista ja
laskutusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen
Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta löytyy Mäntsälän kunnan wwwsivuilta.

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

Silmänpohjakuvaukset Pornaisissa vkolla 16.
Kuvaukset tekee Hus-Kuvantaminen. Asiakas varaa itse ajan valitsemaansa kuvauspisteeseen saatuaan
lähetteen diabeteshoitajalta, sairaanhoitajalta tai lääkäriltä Hus Kuvantamisen numerosta 09 4718 0900
(ma - pe klo 8- 15.30).
Silmänpohjakuvaukset suoritetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.
Erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvien potilaiden kuvaukset suoritetaan kyseisen hoitopaikan toimesta.
Jos potilas on vaihtanut perusterveydenhuollon palvelut toiselle terveysasemalle, kuvaukset tapahtuvat
siellä.
Potilasohje: www.hus-kuvantaminen.fi > tietoa tutkimuksista > silmänpohjakuvaus
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Kirjasto
Suomen 100-juhlavuoden kunniaksi Pornaisten kunta lahjoittaa kunnan viidensien luokkien
oppilaille Pornaisten historia, osat 1 ja 2 –kirjat.
Liitteenä kuvat (kuvaaja Simo Tynkkynen/Pornaisten Mediapaja) Pornaisten Yhtenäiskoulun 5A ja
5B –luokkien oppilaista kuvattuna juhlallisessa kirjojen luovutustilaisuudessa. Teokset ovat
ahkerassa käytössä viime syksynä alkaneella kotiseutukasvatuksen kurssilla.
Kirjasto ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä kotiseutukasvatuksen puitteissa: kirjastovirkailija Nina
Sivén on pitänyt eri luokka-asteille kuvamatka Pornaisten historiaan –oppitunteja. Näiden
oppituntien pohjalta on syntynyt mielenkiintoisia keskusteluja koulussa ja kotona. Aikuisille Sivén
on pitänyt luentoja samasta aiheesta kansalaisopistossa.
Omaan kotiseutuun, historiaan ja juuriinsa tutustuminen sopii hyvin juhlavuoden teemaan:
”Yhdessä – tillsammans – together”. Kotiseutuun ja sen historiaan tutustuminen on toiminut
hyvänä puheenaiheena perheessä ”vauvasta vaariin”, kun on voitu jutella vaikkapa siitä, miltä
näytti Pornainen sata vuotta sitten.
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Mustijoesta elävä lohijoki ry
Mustijoesta elävä lohijoki ry
Yhdistys piti ensimmäisen
varsinaisen kokouksensa
25.10.2016 Pornaisten
kunnantalolla. Tilaisuudessa
esiteltiin yhdistyksen historiaa
sekä pitkän ja lyhyen ajan
tavoitteita.
Kesällä yhdistys sai Rapala
säätiön avustuksen 8.000€ ja
syksyllä ELY:n 15.500€ avustuksen
toimintaan. Pääsemme jo tänä
syksynä ja talvena
suunnittelemaan ensi vuoden
konkreettista toimintaa.
Yhdistys on kaavaillut Mustijoen
leiripaikka-verkoston ensimmäistä
kohdetta Nummisten koskelle
Mäntsälään Pornaisten rajan
tuntumaan.
Leiripaikkoja tulisi olemaan 8-10
Mustijoen varrella, jotka toimisivat
paikallisten asukkaiden
kokoontumis- ja
virkistäytymispaikkoina, melojien,
patikoijien ja pyöräilijöiden
levähdyspaikkoina ja tukikohtina.
Tarkoitus on toimia
kyläyhdistysten ja kyläläisten
kanssa yhteistyössä. Kyläläiset voivat osallistua paikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Nummisten kyläyhdistyksen kanssa on alustavasti sovittu ensi kevään projekteista, joita ovat
opasteiden laittaminen alueelle, kosken ”näköalapaikan” tekeminen, laavun ja nuotiopaikan
tekeminen ja rannan kunnostus.
Yhtä ”tukikohtaa” on mietitty Pornaisiin kaavoituksen alla olevalle ”Laidunalueelle” Kirkonkylän
eteläosaan hoitokoti Onnentäyttymyksen kohdalle joen varteen. Kun asemakaava edistyy,
hiotaan tukikohta lopulliseen muotoonsa. Jokirannat jäävät vapaiksi rakentamisesta, joten
alueesta voisi hyvin tulla Pornaisten ”ulko-olohuone”, melonta- ja patikointi- ja muine
mahdollisuuksineen. Muiden leiripaikkojen rakentaminen riippuu paljolti siitä, kuinka aktiivisia
kyläläiset ja kuntalaiset ovat.
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Joulukuussa alkoi Haaga-Helian ja Laurean vetämä Mustijokilaakson Outdoors-Finland –hanke,
jossa kehitetään matkailuun liittyvää portaalia. Hankkeessa tuodaan Mustijokilaakson reitistöjä ja
yrittäjiä esiin. Portaali avautuu internetissä myös Saksan vastaavilta sivuilta, joten siellä ollaan
kohta tietoisia Mustijokilaakson tarjoamista mahdollisuuksista.
Yhdistyksemme postituslistalla on tällä hetkellä yli kaksikymmentä henkilöä. Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun lopulla 2017 ja toivomme aktiivista
osallistumista. Yhdistykselle valitaan tällöin hallitus ja muut toimihenkilöt.
Tervetuloa kokoukseen!
Lisätietoja Mustijoesta elävä lohijoki ry:n toiminnasta:
Pertti Österman
puh. 040 548 9936
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
[1]
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.
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SILMU Ry
Kylät juhlivat yhdessä 100-vuotiasta Suomea 10.6.2017
Kutsumme jokaisen kylän mukaan juhlistamaan Suomen
itsenäisyyttä myös itäisellä Uudellamaalla. Avoimet Kylät on
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa
vuonna 2017 ja juhlavuoden kantava teema Yhdessä istuu
kylätoimintaan loistavasti.
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kylillä tapahtuu
entistä näkyvämmin. Avoimet Kylät -päivänä 10.6. järjestetään tapahtumia niin pienissä kuin
isoissakin kylissä ja ohjelmassa on mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista
kylien elämänmenoon. Avoimet Kylät -päivä järjestään kesällä 2017 valtakunnallisesti jo kolmatta
kertaa. Ympäri Suomen kylät toivottavat vierailijat tervetulleiksi yhtä aikaa ja Suomen juhlavuonna
mukaan toivotaan entistä useampia kyliä moninaisine tapahtumineen. Kylätapahtumat ovat
esim. kyläyhdistysten kirpputoreja, kahviloita, opastettuja luontokierroksia, lintubongausta,
musiikkiesityksiä, liikuntaa, teatteria, museo
kierroksia… Jokaisella kylällä on omat juttunsa ja tapahtumat ovat kaikille avoimia.
SILMU-kylät yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa koordinoi ja toteuttaa päivän
yleismarkkinoinnin, kuten valtakunnallisen mainoskampanjan, mediatiedottamisen, verkkosivut ja
some-markkinoinnin sekä tienvarsikyltit kylille.
SILMU-kylät toiminta-alueen kylät (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen,
Porvoo, Pukkila ja Sipoo) saavat myös Suomi 100 markkinointimateriaalia sekä apua viestinnän
kanssa SILMU-kylät toimistolta. Avoimet Kylät itäinen Uusimaa on myös osa Uudenmaan liiton
Suomi 100 Uusimaa ohjelmaa.
Lopulliset sitoumukset mukanaolosta tarvitsemme viimeistään 17.3. Ilmoittautuminen on tärkeää
koordinoinnin ja yhteisen markkinoinnin vuoksi.
Lisätietoja saa SILMU-kylät toimistolta 040 158 8038. Ilmoittautumislomake löytyy myös
verkkosivuiltamme www.itukylat.fi . Edellisten vuosien tapahtumista löydätte lisätietoa samasta
osoitteesta sekä www.avoimetkylat.fi Avoimet kylät itäinen Uusimaa päivällä on myös Facebook
sivu https://www.facebook.com/avoimetkylatiu/

Kylissä tapahtuu – Tule mukaan!

Kyläasiamies / Byaombud
Li-Marie Santala
040-1588038

www.itukylat.fi
www.facebook.com/silmukylat
www.silmu.info

SILMU-kylät / SILMU-byar
Veckjärventie 1 - Veckjärvivägen 1
06150 Porvoo - 06150 Borgå

SILMU ry:n hallituksen päätökset
SIMU Ry:n tiedote 1/2017:
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SILMU ry:n hallituksen päätökset
SILMU ry puolsi 24 hakemuksen rahoittamista kokouksessaan 2.2.2017. Puollettu rahoitus oli yhteensä 611
684,10 €. Näin käytettiin koko vuoden 2017 rahoituskehys, joka tarkoittaa sitä, että yhdistys käsittelee
uusia tukihakemuksia seuraavan kerran marraskuussa 2017. Mikäli haluaa tukihakemuksen käsiteltäväksi
marraskuun kokouksessa, tulee hakemus liitteineen olla jätettynä Hyrrään viimeistään 30.9.2017.
Hakemuksia on hyvä valmistella hyvissä ajoin ennen syyskuuta. Ota yhteyttä SILMU ry:n henkilökuntaan,
mikäli sinulla on idea johon tarvitset rahoitusta. Yritystukia voi hakea myös Uudenmaan ELY-keskuksen
kautta. Valintajaksot ELY-keskuksessa ovat vuonna 2017 seuraavat: 30.4. 31.7. ja 31.10.
______________________________________________________________________________________

Kuntoon yhdessä -tilaisuus la 25.3. Askolassa
Kaikille maaseudun toimijoille avoin koulutuspäivä, jossa keskusteluja ja ideointia yhdessä, miten kylän
toimintaa, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan kehittää. Tilaisuuden järjestävät SILMU-kylät ja ProAgria
Etelä-Suomi ry yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n, OP:n ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
Tervetuloa, tilaisuus on maksuton, laitetaan asioita Kuntoon Yhdessä!
Ilmoittautumiset 20.3. mennessä:
Li-Marie Santala GSM 040 158 8038 tai li-marie.santala@silmu.info
Suvi Malin GSM 0400 682 334 tai suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi
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Vapaa-aikatoimi
Hei!
Olen aloittanut Etsivänä Nuorisotyöntekijänä ja Ohjaamon
työntekijänä Pornaisissa. Asiakaskuntaani kuuluvat nuoret ja
nuoret aikuiset (16-29-vuotiaat), ilman koulu- tai työpaikkaa
olevat tai elämänsuuntaa hakevat. Tule vaikka vaan kahville ja
juttelemaan!
Jennika Tuomola
Pornaisten etsivä nuorisotyöntekijä
Ohjaamo Pornainen
puh. 040 174 5069
jennika.tuomola@pornainen.fi
Facebook: etsivä jennika pornainen
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
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Mäntsälän Kansalaisopisto
Ilona –kevätnäyttelyt Pornaisissa kirjaston Pellavasalissa kirjaston aukioloaikoina:
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely 3. - 13.4.2017.
Kädentaitoryhmien näyttely 19. - 28.4.2017.
Kevätlukukaudella on alkamassa vielä useampia opiston kursseja Pornaisissa. Ilmoittaudu kursseille
etukäteen kotisivujemme www.mantsalanopisto.fi kautta tai puhelimella toimistoon 040 314 5371.
Kuvataiteet ja kädentaidot
LAPSET JA NUORET
KUDONTAA JA PUNONTAA KOULULAISILLE 114065
Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1
opettaja: KM Eija-Sisko Jokinen
Kurssimaksu 53,00 €
ma – to 5.6. -8.6.2017, klo 10.00-14.30
Kurssi on suunnattu 8 - 12 -vuotiaille koululaisille. Kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja punotaan erilaisia
nauhoja. Kurssipäivien aikana ehtii kutomaan 2-4 pientä työtä. Kurssimaksu sisältää 15 € materiaalimaksun.
Muista ottaa eväät mukaan.
Luennot
PORNAISTEN HISTORIA
315063
Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi A, Koulutie 4
opettaja: FT Teemu Keskisarja
to 23.3.2017 klo 18.00-19.30
Historiantutkija, FT Teemu Keskisarja luennoi vuosien 1917-1918
tapahtumista Pornaisissa. Luento on maksuton, mutta
ilmoittautuminen on pakollista.
Tieto- ja viestintätekniikka
IKÄIHMISET
TIETOTEKNIIKKA HALTUUN 340461
Pornaisten kirjasto, Medialuokka, Kirkkotie 174
opettaja: Leena Sakko
Kurssimaksu 32,00 €
ti 21.3.2017-25.4.2017, klo 09.00-11.15
Kurssilla opetellaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen peruskäyttö
aivan alkeista lähtien. Tarkoituksena on poistaa pelkoja ja ennakkoluuloja tietotekniikkaa kohtaan, joten
aiempaa kokemusta tietokoneista ei tarvita. Kirjaston Medialuokassa on Windows 8 käyttöjärjestelmä.
Kurssin aikana harjoitellaan näppäimistön ja hiiren käyttöä, tietokoneen perustoimintoja ja internetin
käyttöä sekä kiinnitetään huomiota myös tietoturvaan. Ei kokoontumista 4.4.
Koulutus on opetushallituksen tukemaa opetusta ja se on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneille tai eläkeläisille.
Jos kurssilla on tilaa, tätä nuoremmatkin voivat tulla mukaan maksamalla normaalin kurssimaksun 56 €.
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Kudontakeskus Aivina
Pornaisten kunnan kudontakeskus
Aivinassa toiminta jatkuu vilkkaana.
Loimia on tällä hetkellä kudottavissa
mattoihin, laudeliinaan, poppanaan,
keittiöpyyhkeeseen sekä huopaan. Vähän
joutuu odottamaan vuoroja.
Kutojissa on työssäkävijöitä, eläkeläisiä,
työttömiä, uusia nuoria- sekä
eläkeläisaloittelijoita. Opastusta ja apua
annetaan alkuun pääsemisessä. Loimet
kootaan talkoilla kangaspuihin
kudontavalmiiksi, loimesta veloitetaan
omakustannushinta.
Meillä on hankinnassa tämän kevään aikana
tietokone-ohjelmoitu kudontaboksi.
Hankinnan rahoittamiseen otamme myös
tilaustyötä (ensisijaisesti mattoja) vastaan,
josta työn osuus menee kokonaan
laitehankintaan. Talkookutojaksi voi
ilmoittautua. Olemme myös hakeneet
avustusta Silmu ry:ltä.
Uutta myös on yhteistyön aloittaminen paikallisen Lampolan kanssa. Tällä hetkellä on ensimmäinen
huopaloimi oman kylän luomulampaan villasta, kevään aikana jo näemme tuloksia. Toiveena saada valmista
nähtävää toukokuussa suunniteltuun avoimien ovien päivään. Tarkoitus on alkaa käyttämään paikallista
tuotetta toiveiden mukaan.
Aivinaan voi käydä tutustumassa aina kun siellä on joku kutomassa sekä joka kuun toinen maanantai klo 18
alkaen käsityöillassa. Käsityökahvilaa pidetään edelleen joka kuun kolmas sunnuntai Aurinkomäen
kirjastossa klo 14-16, jossa aina pienimuotoinen käsityö/askarteluaihe, kahvitellaan ja jutustellaan kädellä
tekemisen iloista, tutustutaan uusiin käsityö/askartelulehtiin. Löytyvät osoitteesta Mäntymäentie 1.
Samassa tilassa toimii myös kansalaisopiston kudontakurssi ja kesäkuussa pidettävä lasten kudontakurssi
8-12 vuotiaille. Nyt kaikki kankaan kudonnasta kiinnostuneet ilmoittautumaan syksyn kurssille; kurssi voi
olla jatko-opiskelua tai ammattia hakeville nuorille hyvä ponnahduslauta!
Aivinan tapahtumista ilmoitukset paikallislehdissä , ilmoitustaululla ja palttinavintti.blogspot. com
yhteyshenkilöt:

Anneli Nykänen
puh. 040 7018113

Kirsti Kiesilä
puh. 050 3781947

Kevättä kohden Pornaisten naisten kudontaa ja kansanperinnettä vaalien
Kirsti
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Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry PPNS
Halkian uutisia – Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry tiedottaa:

Koskenniskan kesäteatterissa Pokka pitää!
Kesän 2017 kesäteatterin harjoitukset Halkian Kivistöllä käyvät jo kiivaasti —näytelmää Pokka
pitää työstää ryhmä innokkaita esiintyjiä. Näytelmän ohjaa tunnettu ammattilainen Tuija Kosonen.
Näytelmä perustuu Roy Clarken 1990-1995 nähtyyn TV-sarjaan Pokka pitää (Keeping Up
Appearances), jonka päätähtenä toimii arvonsa tunteva englantilaisrouva Hyacinth Bucket
(lausutaan aristokraattisemmin Bouquet) lähipiirineen. Sarjassa kotirouva Hyacinth tavoittelee
jokseenkin epätoivoisesti yläluokan seurapiirielämäntyyliä järjestäessään hienostuneita
kynttiläillallisia hänen mielestään aivan liian rahvaalle ystävä- ja sukulaispiirilleen. Sarjan
rakastettavat hahmot ja luokkaeroja kirpeästi arvosteleva huumori naurattaa yhä niin tv-uusintoina
kuin teattereissakin.
Pokka pitää koettelee yleisön nauruhermoja värikkäällä komiikallaan varmasti myös
Halkiassa. Koskenniskan kesäteatterissa seurataan Hyacinth Bucketin taivalta kohti parempia
piirejä, hinnalla millä hyvänsä. Kun harrastajateatteriin etsitään näyttelijää Lady Malvernin rooliin,
näkee Hyacinth jo silmissään suuremmat estradit ja jyrää roolin itselleen. Ohjaajana toimiva
Emmet ei voi muuta kuin antaa periksi, ja niin alkaa hykerryttävän hauska esityksen valmistelu.
Koskenniskan kesäteatterin ensi-ilta on perinteisesti juhannusviikolla keskiviikkona 21.6. ja
näytöksiä on 10, osa arkena ja osa viikonloppuisin. Lippuja voi varata etukäteen lippu.fi-palvelusta
kesäkuun alusta lähtien. Tarkempia tietoja kesäteatterista löydät osoitteesta www.ppns.net.

Tässä valmistellaan hovimestarin ruumista kesän näytelmään Pokka Pitää, jossa tapaat Hyacinthin,
Emmetin, Daisyn, Oslown, Rosen ja muut TV:stä tutut hahmot. Mutta mihin tarvitaan hovimestarin
ruumista ja miten Hyacinth on sotkeutunut tähän kaikkeen? Se selviää kesällä Koskenniskalla!
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Seuratyöntekijä aloitti maaliskuussa
Halkialainen Niina Kola-Kettunen aloitti Pornaisten Pohjoisessa
Nuorisoseurassa PPNS:ssä työt maaliskuun alussa. Kola-Kettunen on
työhistorialtaan monialainen kouluttaja ja työorganisaation kehittäjä. Viime
vuodet kotona lasten kanssa ovat tarjonneet myös mahdollisuuden kehittää
lisää erilaisia kädentaitoja:
— Vaikka olenkin hyvinkin luova persoona, työotteeni on aina ollut hyvin
käytännönläheinen, kehitimpä sitten prosesseja, liiketoimintaa tai
henkilöstöä aiemmissa työtehtävissäni tai yhtälailla nikkaroidessani jotakin
kotona. Tämä tehtävä PPNS:ssä yhdistää käytännönläheiseen työhön
myös hyvän työporukan tuoman tuen, joten olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta, iloitsee
Kola-Kettunen.
Kola-Kettusen työnkuva PPNS:ssa onkin monipuolinen:
— Koen olevani eräänlainen yhdistyksen ”jokapaikanhöylä”, sillä tehtävä sisältää minulle hyvin
mieluisan yhdistelmän erilaisia koordinoivia ja kehittämistehtäviä, Koskenniskan kesäteatterin
tuotantoa, toimistotehtäviä ja fyysistä työtä, kuten keittiön purkuremonttia ja vesakon raivausta,
virnistää PPNS:n uusi tulokas.
___________________________________________________________________________________

Koskenniskan kesäteatteri
Kesäteatterialue sijaitsee aivan Halkian kosken äärellä (Mustijoki) osoitteessa Halkiantie 24, 07190 Halkia.
Kivistöllä harjoitteleva Koskenniskan kesäteatteri esiintyy kesäteatterilla vuosittain juhannuksen molemmin puolin.
Kesäteatterialuetta hyödynnetään myös esim. lastenkonsertteihin ja elokuvailtoihin.

Teatterista meidät tunnetaan
Monet varmasti tietävät ja tuntevat PPNS:n näytelmistä. Teatterin tekeminen on kuulunut vahvasti Pornaisten
pohjoisen nuorisoseuran toimintaan aina perustamisvuosista alkaen. Kivistön näyttämöltä on nähty monet kansalliset
merkkiteokset Pohjalaisia ja Nummisuutareita myöten. Kun iltamakulttuuri vielä kukoisti, saatettiin samana vuonna
valmistaa 5-6 pikkunäytelmää ja vielä pari koko illan esitystä. Pienemmät esitykset tehtiin seuran omalla porukalla,
isoissa näytelmissä on ollut ohjaajina ammattilaisia.
Vuonna 1961, kun seura täytti 50 vuotta, heräsi ajatus ulkoilmanäytöksistä. Niinpä kesällä -61 nähtiin Taka-Seppälän
pihalla ensimmäinen PPNS:n kesäteatteriesitys: Lauri Haarlan Keinumorsian. Esitys oli hyvä ja sai innostuneen
vastaanoton. Tästä lähtien kesäisin alettiin esittää näytelmiä talojen pihapiireissä ja Kivistön rannassa. Vuonna 1977
rakennettiin vanhan sahan alueelle, aivan Halkian kosken partaalle Koskenniskan kesäteatterialue. Aluetta ja
rakennuksia on vuosittain paranneltu ja kunnostettu sekä rakennettu lavasteita senhetkiseen näytelmään sopiviksi.
Nyt alueella on kulissirakennuksia, äänentoistolaitteet, uudistettu katsomo sekä tilava parkkipaikka. Koskenniskalla
esitetyt näytelmät ovat olleet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kotimaisia kansannäytelmiä tai uudempia
kesäteatterille kirjoitettuja.

(Juttu ja kuva on lainattu PPNS:n nettisivuilta!)
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Musiikkiopisto
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Yritysesittely
Onnivet eläinlääkäripalvelut
aloitti vuonna 2012 pienenä kotivastaanottona
eläinlääkäri Sanukka Ahlbäckin pihapiirissä Sipoossa.
Pornaisiin vastaanotto avattiin 2016 ja vastaanotto
Pornaisissa on ollut lämmin ja tervetullut uudelle
eläinlääkäripalvelulle.
Onnivet hoitaa niin pieniä kuin suurempiakin
lemmikkejä ja maatilojen eläimiä. Pornaisten
vastaanoton lisäksi Onnivet tekee kotikäyntejä
hevostalleille ja maatiloille sekä pienempien
potilaiden luokse.
Palveluihin kuuluvat mm. perusterveystarkastukset ja rokotukset, tavallisimmat leikkaukset,
ultraäänitutkimukset, yleisimmät laboratoriotutkimukset, sekä kevään aikana uutuutena myös
röntgentutkimukset. Uusinta teknologiaa oleva kannettava röntgen kulkeutuu vaivattomasti myös talleille
ja maatiloille mukaan, jolloin suuremmatkin eläimet voidaan tutkia ja diagnosoida entistä paremmin.
Onnivet toimii naisenergialla, Eläinlääkäri Sanukka Ahlbäck ja Klinikkaeläintenhoitaja Emilia Tolonen
tutustuivat muutamia vuosia sitten työskennellessään Helsingissä samalla eläinklinikalla. Yhteinen työtaival
alkoi uudelleen Emilian palattua Skotlannista, jossa hän työskenteli eläinsairaalassa parin vuoden ajan.
Nyt he toimivat tiiviinä työparina Onnivetissä.
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Sanukka Ahlbäckin rakkautena ovat hevoset,
joita häneltä löytyy kotoakin koirien ja kissojen
lisäksi. Sanukka on omistautunut eläinlääkärin
työlle ja vapaa-aikana hän nauttii perheelämästä kahden pienen lapsen äitinä.

Emilia Tolosen erityisosaaminen on eläinten
käyttäytyminen ja koulutus. Emilian kotona
asustaa koira, kissa ja kanoja.

Onnivetin aukioloajat ovat joustavat ja määräytyvät potilaiden tarpeiden mukaan. Sanukka ja Emilia
pyrkivät olemaan käytettävissä lyhyelläkin varoitusajalla kiireellisissä tilanteissa.
Keväällä Onnivet muuttaa uusiin isompiin tiloihin, joissa mahdutaan palvelemaan pieniä ja suurempiakin
asiakkaita entistä laadukkaammin. Uskomme kehittyvään tulevaisuuteen ja päivitämme osaamistamme
jatkuvasti erilaisissa koulutuksissa ja kursseilla.
Onnivet Eläinlääkäripalvelut
Makasiinikuja 1, Pornainen
ajanvaraus arkisin klo 8-18 p. 045 2227 307
kiireelliset tapaukset ja päivystys (suoraan eläinlääkärille) p. 040 5523 562
info.onnivet@gmail.com
www.onnivet.fi (myös nettiajanvaraus)
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Hyvää Pääsiäistä ja aurinkoista kevättä lukijoille!

Luonnollisesti Pornainen 1/2017
Pornaisten kunnan kotisivuilla neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedotusvastaava
Seija Marttila
Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa 2017
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Toimittaja
Marjatta Sihvo

