Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot:
www-osoite:
Osoite:
www.pornainen.fi
Kirkkotie 176, PL 21
Sähköposti henkilöille:
07170 PORNAINEN
etunimi.sukunimi@pornainen.fi
Puhelin:
Avoinna:
(019) 5294500 vaihde
ma-ke 8.00 – 16.00
Faksi:
to 8.00 – 18.00
(019) 6647006
Puhelinvaihde avautuu klo 9.00 pe 8.00 – 12.15

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijat
Kevään lehdessä saadaan mm. tutustua
normaalista poikkeaviin koulupäiviin
Halkian koulussa ja yläkoulussa sekä
lukea Parkkojan koulun tiedekerhon
hienosta kilpailumenestyksestä.
Lehdessä kerrotaan myös Mika Waltari
juhlavuoden tapahtumista.
Aurinkoista kevättä!

HALLINTO-OSASTO
Valtuuston puheenjohtajat ja
kokouksista tiedottaminen

uskutsut ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilta, osoitteessa www.pornainen.fi, kuten myös
pöytäkirjat tarkastamisen jälkeen.

Valtuusto valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessa valtuuston puheenjohtajaksi Matti Leivojan,
I varapuheenjohtajaksi Jaana Putuksen ja II varapuheenjohtajaksi Seppo Yrtin.

Pornaisten asukasluku
Pornaisten kunnan asukasluku 31.1.2008 oli 4930.
Vuoden 2007 aikana asukasluku lisääntyi 59:llä,
1,2 %:lla.

Valtuuston kokouskutsut julkaistaan kunnan ilmoitustaululla sekä lyhennettynä sanomalehdissä
Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa. Valtuuston koko-

2/20

Pornaisten kunta tiedottaa, maaliskuu 2008

Luonnollisesti Pornainen

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO
Mäntsälän ja Pornaisten yhteistyöhanke etenee

mään peruskunnissa ja erityisosaamista vaativat
työtehtävät tullaan keskittämään. Mopon mottona
on: Kuntalaiset saavat oikeat palvelut oikeaan
aikaan oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.

Kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta
ja edistää julkisen palvelutuotannon kehittämistä,
kuntien järjestämien palveluiden ohjausta, parantaa tuottavuutta ja varmistaa laadukkaat ja saatavilla olevat palvelut. Kunnassa tai yhteistoimintaalueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja
siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien valtuustot ovat
päätöksillään 17.9.2007 § 88 ja 22.10.2007 § 106
päättäneet jatkaa selvitystyötä kuntien perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä tavoitteena
sopimus yhteisestä organisaatiosta ja palvelujen
järjestämismallista 1.1.2009 alkaen. Mäntsälän ja
Pornaisten kunnat tekevät edelleen laajaalaisempaa yhteistyötä myös KUUMA-alueen
palveluyhteistyöhankkeissa.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat: Anna Helin, Tiina Laine, Kaisa Laine, Esko Kairesalo,
Briitta-Liisa Sinivuori, Kalevi Heinonen, Hannu
Haukkasalo, Seija Marttila, Jaana Putus, Tapani
Lempinen, Matti Leivoja, Ulla Rainio, Arja Tolttila, Hilkka Ahosniemi ja Minna Tynkkynen. Valmistelutyöryhmään kuuluvat: Arja Tolttila, Hilkka
Ahosniemi, Minna Tynkkynen, Ahti Tiusanen,
Tuula Puranen, Erja Sihlman, Sirkka-Liisa Virranta, Marianne Heinola, Marja-Leena Raitanen ja
henkilökunnan edustajina Ritva Tanner ja Raili
Niemenoja.

Mäntsälän ja Pornaisten haasteina ovat väestön
muuttoliikkeen jatkuminen ja väestön vanheneminen, paine palvelujen kasvattamiseen, väestön
vaatimustason nousu, henkilöstöpula ja eläköityminen, kuntien taloudellisen tilanteen kiristyminen, alueiden välisen kilpailun kiristyminen esimerkiksi osaavista työntekijöistä ja valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien toimintaan ja
talouteen.

Kuntien kotisivuille on perustettu hanketta koskevat sivut, josta löytyy nyt valmisteluryhmän ja
jatkossa myös ohjausryhmän muistiot sekä muutakin tiedotettavaa hankkeen edetessä.

Mäntsälä-Pornainen yhteistoiminta-aluehanke on
nimetty Mopohankkeeksi. Hankesuunnitelmaa
työstetään parhaillaan ja hankkeelle tullaan hakemaan valtionavustusta. Mäntsälän ja Pornaisten
kunnat ovat siten yhteistoiminta-aluehankkeella
varautumassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muuttumiseen purkamalla perinteiset sektorirajat ja uudistamalla sosiaali- ja terveystoimen organisaatiota, palvelurakenteita, toimintatapoja ja osaamista. Rakenteellisilla uudistuksilla ja alueellisesti yhtenäisillä uusilla toiminta-malleilla tavoitellaan kustannusten hallintaa,
tuottavuuden parantamista, parempaa ohjattavuutta, osaamisen kehittämistä sekä palvelukyvyn ja
laadun turvaamista. Lähipalvelut tulevat säily-

Minna Tynkkynen, hankekoordinaattori

”Mopon mottona on:
Kuntalaiset saavat
oikeat palvelut
oikeaan aikaan
oikeassa paikassa ja
oikealla tavalla.”
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Virkistystä Aurinkomäen vanhuksille

että vanhukset kuuntelivat tarkkaavaisesti. Kysymyksiä oli myös mietitty etukäteen koululla ja
sota-ajan kokeneet vanhukset vastailivat. Vanhuksia oli kokoontunut yli kaksikymmentä ja selvästi
kaikki nauttivat toistensa seurasta.

Syksyllä 2007 alkoi yhteistyömme Kirveskosken
koulun starttiluokan kanssa. ”Apuope” Sampo
Arstio soitteli ja kysyi voisivatko lapset tulla Aurinkomäkeen esim. laulamaan ja näin ilahduttamaan vanhuksia. Pyyntö oli mahtava, sillä olimme
pitkään miettineet, miten voisimme piristää vanhustemme arkea. Työntekijöiden aika kuluu pitkälti hoitotoimissa ja virkistystoimintaan ei juuri
liikene aikaa. Toki lehtiä luetaan ja keskustellaan
vanhusten kanssa päivittäin.

Ennen joulua lapsilta tuli vielä joulukortti kaikkien iloksi.
Tammikuun kymmenentenä päivänä lapset saapuivat mukanaan saksia ja paperia ja he askartelivat ikkunaan lumiukkoja ja lumihiutaleita, joita ei
muutoin sateisessa säässä olisi ollutkaan. Vierailu
osui sopivasti, sillä tulossa oli kuntamme vanhimman asukkaan 102-vuotispäivä. Nyt Aurinkomäen tupakeittiön ikkunat oli koristeltu kauniisti tätä juhlaa varten. Pöydän viereen oli taasen
kokoontunut yli kymmenen vanhusta. He osallistuivat myös voimiensa mukaan askarteluun. Lapset lauloivat myös muutaman laulun askartelun
lomassa. Yksi lapsi näytti innokkaana opettajalle
tekemisiään ja halasi opettajaa. Eräs rouva kertoi
tätä jälkikäteen ja sanoi ,ettei se olisi tullut kuuloonkaan heidän kouluaikanaan. Hän oli tyytyväinen, että ajat ovat muuttunut ja opettajakin on
saanut ”pehmeitä piirteitä” ja voi hyvin antaa halauksen tapahtua.

Ensimmäisen kerran lapset ja opettaja Mari Niemi
ja Sampo tulivat Aurinkomäkeen 21.11.2007 ja he
tutustuivat Aurinkomäkeen rakennuksena sekä
muutamiin vanhuksiin. Allekirjoittanut ja virkistystoiminnan ohjaaja Marja Rautio ottivat lapset ja
opet vastaan. Kysymyksiä oli mietitty jo koululla
valmiiksi. Ensimmäisenä opetettiin käsien desinfektio, se on tärkeää kaikille vierailijoille tänä
infektioiden ”kulta-aikana”. Lähtiäisiksi lapset
saivat suut makeiksi.
Seuraava kerta olikin sitten Itsenäisyysaiheinen
tapaaminen. Lapset olivat valmistelleet ohjelmaa
ja he lauloivat ja olivat askarrelleet kaikille läsnäolijoille itsenäisyyspäivänkortit muistoksi. Sampo
luki kirjasta kertomusta sota-ajalta ja sekä lapset

Mitähän lapset seuraavaksi iloksemme keksivät?
Pia-Mari Huusko,
Aurinkomäen vastaava
sairaanhoitaja
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SIVISTYSOSASTO
”Muistetaan toinen toista” –päivä Halkian koulussa
Vihreä Lippu teemaan kuuluu vuosittainen ”muistetaan toinen toista” päivä.
Päivää vietetään aina 2. helmikuuta.
Tänä vuonna päivä osui kuitenkin lauantaille, joten vietimme päivää jo aiemmin viikolla. Päivän ideana on ilahduttaa toisia aineettomasti eli ilahduttamiseen ei saisi käyttää lainkaan rahaa. Vihreä Lippu –raatilaisten pitkän
pohdinnan jälkeen päätimme tänä
vuonna ilahduttaa pieniä ystäviämme
Pornaisten pohjoisen nuorisoseuran
touhuaamupäivässä. Kävelimme Halkian koululta 37 lapsen voimalla Kivistölle. Lapset pohtivat, että kävellen
kulkeminen ei kuluttaisi bensaa ja olisi
siis ilmaista. Paikan päällä meitä odotti
iloinen joukko vauvoja ja taaperoita
vanhempineen. Esitimme heille koko
joukon eläinaiheisia laululeikkejä. Eskarit ja ekaluokkalaiset saivat hakea pienempiä lapsia mukaan leikkiin. Löytyihän sieltä jokuselle oma pikkusisaruskin leikitettäväksi.

Kuva: touhuaamupäivässä Lotta ja Netta säestivät lauluja

Vihreä Lippu kouluna luonnon ja eläinten suojelu on aina tärkeässä asemassa
arjessamme. Vihreä Lippu –raadin
jäsenet keksivät, että linnuille pitäisi
näin talvella antaa ruokaa. Ekaluokan
Katri ehdottikin, että rakentaisimme
omenapuutarhaamme lisää lintulautoja.
Hyvä idea poiki eräänä maanantaina
koko koulun yhteiset talkoot, jossa
rakensimme tyhjistä maitopurkeista
pareittain lintujen ruokinta-astiat. Astiat täytettiin Matiaksen isän maatilalta
saaduilla jyvillä ja ripustettiin koulun
pihan puihin odottamaan ruokailijoita.
Keväisin Vihreä Lippu terveisin
Halkian koulun väki
Kuva: Iida ja Matleena ihastelevat tekemäänsä lintujenruokinta-astiaa
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Erilainen yläkoulupäivä

Pari päivää myöhemmin vietettiin valtakunnallista
112-päivää, jonka tavoitteena oli kiinnittää ihmisten huomio vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen ja siihen, miten paljon jokainen
voi itse tehdä oman ja läheistensä turvallisuuden
eteen. Parempaa käytännön ohjausta oppilaamme
tuskin voivat toivoa.

Lauantaina 9. helmikuuta oli yläkoululla koulupäivä. Vielä 1960-luvulla tämä olisi ollut tuiki
tavallista, nyt kyseessä oli poikkeuksellinen päivä
niin aikansa kuin sisältönsäkin puolesta. Päivän
sisältö oli räätälöity kullekin luokka-asteelle erikseen.
Seitsemäsluokkalaiset olivat saaneet etukäteen
valita aamupäivän ohjelmansa eri työpajoissa.
Pajojen ohjaajiksi oli saatu ilahduttavan paljon
oppilaiden vanhempia ja muita alojensa asiantuntijoita. Aiheina olivat mm. metsästys, radioamatöörit, leivonta ja ystävänpäiväaiheinen askartelu.
Iltapäivällä oppilaat pelasivat erilaisia lautapelejä.

Yhdeksäsluokkalaiset viettivät aamupäivänsä
jatkokoulutuspaneeleissa. Nykyiset lukiolaiset ja
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat entiset
oppilaamme kertoivat kouluistaan ja vastailivat
mainiosti yhdeksäsluokkalaisia kiinnostaviin kysymyksiin. Iltapäivällä sai valita mm. bibliodraaman, nukketeatterin ja loskajalkapallon väliltä
monien muiden pajojen lisäksi.

Nou Hätä on teema, joka on jo vuosia hallinnut
kahdeksasluokkalaisten lauantaikoulupäiviä. Tänäkin vuonna Pornaisten palokunta saapui kouluumme autoineen, varusteineen, ja uskallusta
vaativine tehtävineen. Oppilaat pääsivät jopa
sammuttamaan tulipaloa kunnon varusteilla.

Hienoa päivässä oli etenkin sujuva yhteistyö palokunnan ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa. Erilaisessa koulupäivässä korostuivatkin
valinnanvapaus, käytännönläheisyys ja iloinen
tekemisen meininki.
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Parkkojan koulun tiedekerho toiseksi valtakunnallisessa kilpailussa
Parkkojan koulun tiedekerholaiset toteuttivat tämän vaiheen kertomalla Ruotsinpyhtäällä v. 1887
rakennetun ja Espoossa v. 1961 haaksirikkoutuneen jahti Alexandran vaiheista. Kuvataidetyö
toteutettiin silkkimaalaustekniikalla.

Parkkojan koulun tiedekerho osallistui Suomen
Perinnepurjelaivat ry:n ja Tiedekeskus Heurekan
järjestämään kaksiosaiseen Laiva ja sen tarina –
kilpailuun. Elokuusta syyskuuhun ja marraskuusta
tammikuuhun kestäneeseen kilpailuun osallistui
yhteensä 95 luokkaa ja ryhmää eripuolilta Suomea. Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Heurekassa 3.2. Menestyneet kilpailutyöt ovat nähtävillä
Heurekan Laivat ja meri –näyttelyssä tammikuuhun 2009 asti.

Tiedekerholaiset perheineen vierailivat viime
vuoden lokakuussa vanhan Alexandran mallin
mukaisesti v. 1997 – 2003 rakennetulla uudella
jahti Alexandralla. Sen rakentajina toimivat Skutbyggarna – Jaalanrakentajat r.f:n vanhoja laivanrakennusperinteitä jatkavat jäsenet. Vierailu Porvoon Voolahdessa jäi kaikkien osallistuneiden
mieliin purjeen nostoineen ja ruorin kääntämisineen. Tiedekerholainen Toni Tuomi kertoo vaikutelmistaan: ”Alexandra oli oikeasti niin iso!!”

Tarina ja kuvataidetyö perinnepurjelaivasta
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa osallistujien
piti kirjoittaa valitsemastansa purjelaivasta tarina.
Vaihtoehtoisesti oli mahdollista myös täydentää
valmiiksi tehtyyn tekstiin jätetyt aukkokohdat
oman aluksen tiedoilla. Lisäksi laivasta piti tehdä
kuvataidetyö.

Alakoulujen pienoismallisarjassa toisen
sijan saavuttanut jahti Alexandra sekä
Parkkojan koulun tiedekerho ohjaajansa
kanssa Heurekassa palkintojenjaon
jälkeen.
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Pienoismallin rakentaminen

juttu!” Mikko Kaksonen puolestaan muistelee
laivan rungon petsaamista yhdessä Toni Tuomen
kanssa. ”Se oli kivaa. Myös peräsimelle paikan
sahaaminen yhdessä Jukan kanssa jäi mieleen”,
kertoo Mikko.

Laiva ja sen tarina –kilpailun toinen vaihe, pienoismallin rakentaminen aloitettiin marraskuussa.
”Kun näin Heurekasta lähetetyn tarvikepaketin,
niin vähän kyllä mietin, miten siitä saadaan aikaiseksi laiva”, muistelee kerholainen Antti Junno.
Paketista löytyivät paksu lankunpätkä, pyörörimoja, narua ja muovitettu paperilakanan pala.

Rakentamisen riemua ja ongelmia
Laivan väylinkien (köysitikkaat) tekeminen oli
monivaiheinen ja useiden kerholaisten yhteistyötä
vaatinut urakka. ”Väylingin puutikkujen laitto
köysistöön kiinni oli vaikeata”, toteaa Riikka Jokinen, joka oli myös tekemässä jahdin seisontatukea. ”Telineen kaavat oli vaikeat tehdä ja päätyosien sahaus oli vaikeinta. Eikä se teline meinannut liimatessa pysyä kasassakaan”.

Onneksi rakentamiseen sai käyttää myös omia
tarvikkeita, joten purjeet tehtiin oikeasta purjekankaasta ja köysistöön käytettiin köysimestarilta
hankittua tervantuoksuista narua. Lisäksi omista
varastoista löytyi koivuvaneria, kovalevyä, balsaa,
puunpaloja, maaleja, petsejä, erilaisia liimoja,
holkkeja, ketjua, rautalankaa, säilyketölkin laita,
silkkikangasta jne.

Tiedekerholaiset tekivät purjeet ryhmätyönä ja
niiden leikkaaminen purjekankaasta sekä huolittelu ompelukoneella jäivät useiden tekijöiden mieleen. Tiina Oksanen kertoo: ”ompelin koneella
vielä narut purjeiden ympäri. Se oli yllättävän
vaikeata. Mutta purjeiden ompelu puomeihin
kiinni oli kivaa!”

Pienoismallin tekemiseen kerholaiset käyttivät
erilaisia välineitä suorakulmasta ompelukoneeseen ja hiomapapereista ryijyneulaan asti. Puuhassa tekijöiltä vaadittiin tietojen etsintäkykyä, oivaltamista, ahkeruutta, pitkäjänteisyyttä, innostusta ja
yhteistyötaitoja. Näistä kaikista aineksista kehkeytyi vähitellen kerholaisten käsissä yksimastoisen
jahti Alexandran pienoismalli.

Mira Kailangon mieleen jäi rautalangalla katosta
roikkuneen ja sinne tänne heiluneen ankkuriketjun
maalaus. ”Joo ja se maali tarttui käsiin”, lisää
samoihin maalauspuuhiin osallistunut Atte Kuosa.
Tiina Oksanen muistelee kahden erikokoisen ankkurin tekoa: ”sahasin ankkuria kuviosahalla ja se
tärisi kuin mikäkin. Sammutin koneen ja sain sen
pois”.

Mistä voittoisan pienoismallin tekeminen
alkoi?
Monivaiheinen pienoismallin rakentamistyö aloitettiin kartoittamalla mitä osia jahdista löytyy,
minkä näköisiä ne oikeasti ovat, kuinka monta
niitä on ja minkä kokoisia ne ovat toisiinsa verrattuna. ”Minun mieleeni jäi kyllä rakentamisesta
eniten se, kun me Tiinan ja Riikan kanssa piirrettiin mittasuhdekuva Alexandrasta”, kertoo tiedekerholainen Sandra Vaalio. 1:1 mittakaavaan piirretyn jahdin kuva auttoi tekijöitä monessa tilanteessa. Mm. neljän erikokoisen ja muotoisen purjeen kaavojen teko oli sen avulla helppoa ja eri
puomien ja maston pituudet sai nopeasti selville
piirustusta mittailemalla.

Tiedekerholainen Valtteri Nyman osoittautui rakentamisen aikana mm. taitavaksi pelastusrenkaiden tekijäksi. Pikkuriikkiset reiät pelastusrenkaiden keskelle hän taituroi hammasporaa käyttäen.
Hengenpelastusvälineiden lisäksi kajuutan seiniin
liimattiin ovia ja ikkunoita. ”Kajuutan ikkunat
ristikoineen jäivät mieleeni”, toteaa Sandra Vaalio.
Mitä loppuarvosanoja tiedekerholaiset itse antavat
menestyneelle pienoismallilleen? Elja Markkanen
ja Riku Tuomi keksivät yhdessä muiden kanssa
tuntojaan kuvaavia sanoja. ”Siitä tuli hieno, upea,
mahtava, kiva, extra siisti …!”, toteavat kerholaiset riemukkaan ylpeinä.

Pienoismallin rakentaminen aloitettiin rungon
työstämisellä. Tässä puuhassa kerholaisia auttoi
Tiina-kerholaisen Jukka-isä. Tiedekerholainen
Leevi Rajamäki toteaakin: ”niin, mutta kyllä siitä
pohjapölkystä tuli niin upea muodolleen tehty
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Halkiassa mietitään, kokeillaan ja tutkitaan

listavat iltapäiväkerhotoiminnan toteutumisen
Parkkojan koululla. Tiedekerhon lisäksi koululaisilla on mahdollisuus osallistua myös mm. bändi-,
palloilu- ja nukketeatterikerhojen toimintaan.

Parkkojan koululla neljättä lukuvuotta tiedekerhoa
ohjaava Marja-Leena Kaskinen ei syyttä suotta
kehu kerholaisiaan, sillä menestyminen tuomariston erittäin korkeatasoiseksi arvioimassa kilpailussa lämmittää mieltä. ” Tiedekerhon saavuttamaa hienoa ja kunniakasta toista sijaa alakoulujen
pienoismallisarjassa ei saavutettu helposti. Se
vaati tekijöikseen innostuneita ja ahkeria kerholaisia ja kerhon toimintaa tukevat vanhemmat sekä
opettajat. Jukka Oksasen ja Parkkojan koulun
puutyön opettajan apu ja neuvot auttoivat myös
omalta osaltaan pienoismallin rakentamisen aikana esiin tulleissa pulmatilanteissa”, kertoo Kaskinen.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Ainakin tiedekerhosta löytyy vuosi vuoden jälkeen kekseliäitä ja
osaavia tekijöitä. Viimeksi kerho osallistui v.
2005 Heurekan järjestämään valtakunnalliseen
kilpailuun, jonka aiheena oli ”Musiikki: tiedettä ja
taidetta”. Silloisella kerhokokoonpanolla tehty
Musapyörä – soitin voitti sadan kilpailutyön joukosta pääpalkinnon!
Tämänkertaisista menestyjistä ja kilpailutöiden
tekemisestä kertovia kuvia ja tarinoita voi käydä
katsomassa osoitteessa
www.parkkoja.net/vanhempainyhdistys/ajank.htm

Kerhon taustajoukkoihin voidaan laskea myös
Halkian koulujen yhteinen vanhempainyhdistys,
Halkian Mutsit ja Faijat ry. Sen toimijat mahdol-

Pornaisten kunta myy tarjousten perusteella
2 kpl käytöstä poistettuja höyläpenkkejä
Höyläpenkit ovat olleet Pornaisten yläkoulun teknisen työn opetuksen käytössä.
Lisätietoja antavat:
- rehtori Jussi Isohanni, p. 019 5294581 tai 040 543 1119
sekä
- teknisen työn lehtori Jukka Raulamo, p. 0400 281 499.
Tarjoukset tulee lähettää 28.3.2008 mennessä osoitteella
Pornaisten yläkoulu, Koulutie 4, 07170 Pornainen.
Kuoreen merkintä ”tarjous/höyläpenkki”.
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Pornaisten kunnankirjasto

2. J.K. Rowling: Harry Potter ja
Feeniksin kilta
3. Parker (toim.): Haamutarinoita
4. Perttula (toim.): Rusina ramppikuumeessa
5. Perttula (toim.): Turbonaurut:
200 koululaisvitsiä

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560.
s-posti: porkir@pornainen.fi
Avoinna:
ma, ti ja to 11.00–19.00, ke ja pe 8.30–15.00

Aikuisten osasto/dvd-levy
1. Taru sormusten herrasta:
sormuksen ritarit DVD
2. Prinsessapäiväkirjat DVD
3. Perjantai on pahin DVD
4. 13 ja risat DVD
5. Lupaus DVD

35 lainaa
34 lainaa

31 lainaa
30 lainaa

Lisätietoja eniten lainatuista ja muistakin kirjastoa
koskevista tilastotiedoista saat kirjastosta.
Lukuterveisin
Marianne Lindblad
Kirjastotoimenjohtaja

29 lainaa
26 lainaa
26 lainaa
26 lainaa
26 lainaa

23 lainaa
22 lainaa
21 lainaa

Nuorten osasto/kirjat
1. Jacqueline Carrol: Salainen ihastus
2. R.L. Stine: Vampyyrisiskokset
3. Stephanie Meyer: Houkutus
4. R.L. Stine: Yön maku
5. Garth Nix: Sabriel

18 lainaa
17 lainaa
16 lainaa
15 lainaa
14 lainaa

Lasten osasto/kirjat
1. J.K. Rowling: Harry Potter ja
puoliverinen prinssi

63 lainaa

44 lainaa

Kirjasto on kierrätystä ja kestävää kehitystä parhaimmillaan: mieti, kuinka paljon joutuisit maksamaan, jos ostaisit kaikki lainatuimmat materiaalit omaksesi.

33 lainaa

Aikuisten osasto/cd-levyt
1. Sonata artica:
For the sake of revenge
2. Gwen Stefani: Sweet escape
3. John Williams: Music from the
Harry Potter films
4. Elastinen: Antaa soida
5. Katri Ylander: Katri Ylander

44 lainaa

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, joka päättää
J. K Rowlingin kirjoittaman Harry Potter – sarjan
ilmestyi 7.3.2008. Olemme tilanneet kirjastoon
sitä kahdeksan kappaletta. Voisin lyödä isostakin
summasta vetoa, että se tulee olemaan tämän vuoden lainatuin kirjamme!

Pornaisten kirjaston lainatuimmat
vuonna 2007
Aikuisten osasto/kirjat:
1. Ilkka Remes: 6/12
2. Dan Brown: Meteoriitti
3. Leena Lehtolainen:
Viimeinen kesäyö ja muita….
4. C-J Adlercreutz:
Koirarotujen maailma
5. Dan Brown: Murtumaton linnake

58 lainaa
46 lainaa

25 lainaa
25 lainaa
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Pornaisten kunta teki kulttuuriteon ja
osallistui Suomen Kulttuurirahaston
kirjatalkoisiin

Tarjoamalla laajemman valikoiman hyvää kotimaista lastenkirjallisuutta haluamme tukea osaltamme koulutoimea joka on nimittänyt lukuvuoden 2007–2008 kirjallisuuden teemavuodeksi.
Samalla haluamme myös tutustuttaa Pornaislaiset
lapset ja aikuiset kuntamme kuuluisimman kesäasukkaan, Mika Waltarin kirjalliseen maailmaan.

Kulttuurirahaston Kirjatalkoot on kolmivuotinen
yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on auttaa ja
kannustaa kaikkia Suomen kuntia lisäämään kuntien kirjastojen kirjahankintoja. Kirjahankintamäärät ovat supistuneet 1990-luvun alkuvuosista lähtien yli kolmanneksella.
Suomen Kulttuurirahasto on varannut tähän
kaikkien aikojen suurimpaan kulttuurin tukihankkeeseensa 3,5 miljoonaa euroa ja Svenska litteratursällskapet i Finland 0,2 miljoonaa euroa.
Kulttuurirahasto ja Svenska litteratursällskapet
toivovat, että Kirjatalkoot-hankkeen rahoitustuella
monipuolistetaan entisestään kirjastojen kirjavalikoimia ja hankitaan hyvää kotimaista, sekä kaunoettä tietokirjallisuutta mukaan lukien mahdollisimman paljon lasten ja nuorten kirjallisuutta.
Kirjojen valinnassa rahoittajat luottavat kirjastojen
harkintaan ja ammattitaitoon.
(lähde: Suomen Kulttuurirahaston www-sivut)

Pornaisissa kuvattuja elokuvia on nyt
lainattavissa kirjastosta

Pornaisten kunnankirjasto sai käyttöönsä 2024
euroa tukisumman vuoden 2008 Kirjatalkoothankintoihin. Määräraha tullaan käyttämään pääasiallisesti lasten
kirjallisuuden hankintaan ja painopiste
siinä on pääasiassa
ns. helppolukuisten
ja lukemaan opettelevien kirjallisuuden
hankkimisessa. Näin
haluamme osaltamme kannustaa Pornaislaisia lapsia
lukemisen maailmaan. Pornaislaiset
lapset ovat ahkeria
lukijoita, koululaiset
käyttävät vilkkaasi
sekä pääkirjastoa
että kylillä koulujen
yhteyksissä olevia
lainausasemia.

Millainen oli Pornainen ”silloin ennen”?
Kun Hunttalan Matti Suomen osti, Akaton mies,
Akallinen mies. Näiden elokuvien kautta pääset
katselemaan Pornaista silloin ennen.
AKATON MIES 1983
Ulkokuvat
Pornainen: Laukkosken kylä (Viitaniemen kylä),
Osuuspankki Porvoontiellä (pankki), K-Kauppa (nyk.)
Isoniityntie 1 (kauppa), Uusi Krouvari-maatila (Ovaskaisen tila), Siivolan tila (Puumalaisen tila), lato (nyk.)
Porvoon maantiellä (palava lato), Molinin mökki
(nyk.) Isoniityntiellä (Jukantalo), metsä Laukkoskella
(Liukkonen metsässä, Puumalainen loukkaa jalkansa),
talo (nyk.) Isoniityntiellä (Olga Puumalaisen talo),
Maantie 1492 (Olga nousee linja-autoon), Kotajärvi
(verkonlasku), kioski (nyk.) Isoniityntiellä (kioski),
Rauhalan tila (Liisan vanhempien tila), Seuraintalo
(nyk.) Krouvarintie 20 (hääjuhla), Waltarin silta (Jukka hukkuu);Oulu: Raksilan urheilukeskus (maatalousnäyttely);
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Sisäkuvat
Pornainen: Osuuspankki Porvoontiellä (pankki), KKauppa (nyk.) Isoniityntie 1 (kauppa), Siivolan navetta
(Puumalaisen navetta, Ovaskaisen
navetta), Kyläheikan sauna (nyk.) Waltarinkuja 10
(sauna), Työväentalo Porvoontiellä (kylätoimikunnan
kokous), Seuraintalo (nyk.) Krouvarintie 20 (hääjuhla)

Kelan yhteispalvelupiste uudistuu

AKALLINEN MIES, 1986
Ulkokuvat:
Pornainen: Laukkosken kylä (Viitaniemen kylä), KKauppa Puisto-Valinta (nyk.) Isonniityntie 1 (kyläkauppa), Osuuspankki (nyk.) Porvoontie 146 (pankki),
Molinin mökki (nyk.) Isonniityntie 75 (Ruskan mökki),
Erkki Siivolan tila navettoineen, latoineen ja tiluksineen (nyk.) Isonniityntie 31 (Puumalaisen tila navettoineen ja tiluksineen, metsänleimaus), Liisa Heinosen
"Tuompoon huvila" pihapiireineen Laukkoskella (nyk.)
Krouvarintie 102 (Syyskylän asunto, lomakylän päärakennus), Hannu Siivolan omistaman Rauhalan tilan
verstas Laukkoskella (nyk.) Isonniityntie 200 (Ruskan
verstas), maantie 1492 (Ruska tienpäällä), asuintalo
Kirveskoskella (nyk.) Makasiinikuja 1 (Liukkosen
asunto), Itälänkosken ranta ja metsä Laukkoskella
(juhannusjuhlat)

– Kelan toimihenkilöiden säännöllinen päivystys
Pornaisten kirjastossa päättyy. Yhteispalvelupisteen
toiminta kuitenkin jatkuu. Kirjaston henkilökunta
avustaa Kela-asioissa tarpeen mukaan, kertoo toimistonjohtaja Pauliina Ritala Mäntsälän Kelasta.

(Lähteet: Suomen elokuva-arkiston sisäinen tietokanta
ja Filmografia teos)

Lisäksi yhteispalvelupisteessä opastetaan Kelan
verkkopalvelujen käyttöä. Pornaisten kirjastossa
asiakkaat voivat käyttää internetiä ilmaiseksi. Kirjaston aukioloajat sallivat asioinnin myös muulloin
kuin normaalina virastoaikana.

Pornaisten kirjastossa on jo vuosia toiminut Kelan
yhteispalvelupiste. Nyt yhteispalvelusopimus on
uusittu ja pisteen toiminta muuttuu huhtikuusta alkaen.

Uuden sopimuksen mukaan Pornaisten kirjaston
yhteispalvelupisteessä jaetaan edelleen Kelan esitteitä ja hakemuslomakkeita ja otetaan myös vastaan
kaikkia muita etuushakemuksia paitsi kuntoutus- ja
työeläkehakemuksia. Yhteispalvelupisteestä voi
edelleen saada tarvittaessa apua hakemuslomakkeiden täyttämisessä. Hankalimmissa asioissa kannattaa
kuitenkin ottaa yhteyttä lähimpään Kelan toimistoon. Kuvallista Kela-kortti yhteispalvelupisteessä ei
myöskään voida tilata.

– Jo nyt Kela tarjoaa verkossa melko kattavat palvelut opiskelijalle, lapsiperheille ja työttömyysturvan
saajille. Uusia palveluita tulee koko ajan lisää, toteaa
Pauliina Ritala
Kelan internet-sivuillla www.kela.fi on mm. laskureita, joilla asiakas voi arvioida paljonko hän saa
jotain etuutta. Lisäksi verkossa voi hakea tiettyjä
etuuksia, tarkistaa omat etuustietonsa ja katsoa Kelasta saamiaan kirjeitä ja päätöksiä. Myös tilinumeromuutoksen voi ilmoittaa Kelaan sähköisesti ja
turvallisesti. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
– Tiedämme, että sähköisen palvelun lisäksi asiakkaamme tarvitsevat myös henkilökohtaista palvelua.
Asiakas voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa
asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kelan Mäntsälän
toimisto on avoinna maanantaisin 8-17 ja muina
arkipäiviä klo 9-16. Puhelimitse Mäntsälän toimisto
palvelee numerossa 020 635 0430.
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Mika Waltari –huone kirjastoon
lahjoituksia vastaan. Mikäli haluat lahjoittaa kokoelmaan esimerkiksi kirjallisuutta, ota yhteyttä
kirjastovirkailija Nina Sivéniin, joka toimii tämän
hankkeen yhteyshenkilönä. Yhteystiedot: (019)
529 4560 tai porkir@pornainen.fi

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Mika
Waltarin syntymästä. Waltarin äidinpuoleinen
suku on vuosisataisessa ketjussa talonpoikia
Laukkoskelta. Vuonna 1950 Laukkosken huvilan
ullakkokamarista tuli hänen työhuoneensa, jossa
hän kirjoitti 28 kesää. (1)

1) Lindstedt, Risto: Mika Waltari, muukalainen maailmassa, WSOY 2007

Pornainen-seura perustaa Pornaisten kunnankirjaston kotiseutukokoelman yhteyteen Mika Waltari-huoneen, johon kerätään Waltarin teoksia, Waltarista kirjoitettua aineistoa ja mahdollisesti myös
muuta esineistöä, kuten esimerkiksi valokuvia.
Hanke saa tukea Maaseudun kehittämisyhdistys
Silmu ry:ltä. Kokoelmaan otetaan mieluusti myös

Pornaisissa 1.2.2008
Mikko Paloniemi
Mikko Paloniemi
Pornainen seura

Mika Waltari juhlavuoden tapahtumia
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Kansalaisopiston terveiset

Kansalaisopiston taide- ja taitoaineiden kevätnäyttely
pidetään lauantaina 19.4.2008 klo
10.00–15.00 Kirkonkylän yläkoululla. Näyttelyssä on esillä käsitöiden ja
kuvataiteen kursseilla tehtyjä töitä.
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen
ryhmien näyttelyn aiheena on ”Tuulien teitä”.

Kevätmatinea
Näyttelyn yhteydessä järjestetään
pianonsoiton kevätmatinea
klo 13.00.

Huovutusnäyttely
on Pornaisten kirjastolla
2.-29.4.2008 ja se on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Esillä on kansalaisopiston huovutuskurssilla tehtyjä
seinätekstiilejä, asusteita ja erilaisia
huovutustuotteita.
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YMPÄRISTÖ
Pornaisten kuntaan ympäristö-ohjelma
Vuonna 2001 Pornaisiin laaditun paikallisagendan
eli kestävän kehityksen toimintasuunnitelman
päivittämisestä tehtiin valtuustoaloite viime vuonna. Päivitys päätettiin toteuttaa ja tehdä se vaativampaan ympäristöohjelman muotoon. Siihen oli
olemassa hyvät edellytykset, kun entinen malli
pitkälti jo vastasi ympäristöohjelmaa.

Paikallisagendaan kirjatuista toimenpiteistä yllättävän moni asia on Pornaisissa tänä päivänä jo
toteutunut. Kestävän kehityksen toimenpiteitä toki
noudatettiin osaksi jo paikallisagendaa tehdessä.
Pornaisissa kestävä kehitys on myös tärkeä osa
kuntastrategiaa ja kulkee punaisena lankana läpi
kunnallisen toiminnan, mm:

Ympäristöohjelman tekijäksi valittiin Laurean
ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Heli Sirén, joka tekee ympäristöohjelman päättötyönään. Työnohjaajana
toimii vs. ympäristönsuojelusihteeri Jarna Anttila
sekä nimetty ohjausryhmä. Työn tekeminen on
aloitettu syksyn 2007 aikana ja ympäristöohjelman on tarkoitus valmistua niin, että valtuusto
käsittelee sen tämän vuoden aikana.

•

uusiutuvan energian käyttäminen; Parkkojan
koulu lämmitetään hakkeella, samoin kirkonkylän lämpövoimalaitos tuottaa lämpöä pääosin hakkeen voimalla ja tänä vuonna valmistuva Paalantien päiväkotikin tulee jatkamaan
samaa linjaa pellettilämmityksen muodossa

•

vesi- ja viemäriverkoston laajentuminen myös
kyläalueille niin, että yhä useamman kiinteistön on mahdollista liittyä siihen

•

kaavoituksella pyritään vaikuttamaan siihen,
että yhtenäiset metsä- ja maatalousalueet sekä
luonnonarvot pystyttäisiin säilyttämään vielä
tulevillekin sukupolville

•

kunnan eri toimipisteissä on siirrytty käyttämään kangaskäsipyyhkeitä kertakäyttöisten sijaan, sähkön ja veden kulutukseen kiinnitetään huomiota jne.

Paljon jo tehdään, mutta paljon on vielä tehtävissä! Valmistuva ympäristöohjelma tulee tukemaan,
kannustamaan ja ohjaamaan kestävän kehityksen
työssä Pornaisten kuntaa ja kaikkia meitä kunnassa asuvia.

Kuva:
Muistin virkistämiseksi voit tutustua ”Kestävän kehityksen porraspuut Pornaisissa”
- paikallisagendaan osoitteessa
www.pornainen.fi/linkit
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LIPPUTUOTTEET
Pornaislaisten käytössä olevat lipputuotteet sekä kunnassa toimiva palveluliikenne
Porvoon seutulippu
Pornaisten kunta kuuluu Porvoon
seutulippualueeseen, johon kuuluvat myös Mäntsälä, Pukkila,
Myrskylä, Askola, Liljendal,
Porvoo, Pernaja ja Sipoo.
Seutulippu on henkilökohtainen
30 päivää voimassa oleva älykorttilippu. Lipulla voi matkustaa niin
paljon kuin ennättää kaikissa
seutulippualueen linja-autoissa,
niin oman kunnan alueella kuin
kaikissa seutulippualueen kunnissa sekä joissakin joukkoliikenneajossa olevissa takseissa. Pornaisissa seutulipun hinta on tällä
hetkellä 78 €.

Pornaisten lippu
Pornaisten lippu on Pornaisten kunnan asukkaille
tarkoitettu edullinen lippu Pornaisten ja pääkaupunkiseudun väliseen linja-autoliikenteeseen.
Lippu on tarkoitettu säännöllistä joukkoliikennettä
käyttäville aikuisille. Lippua ei myydä lakisääteiseen koulumatkatukeen oikeutetuille oppilaille
eikä oppilaille, joiden koulumatkan kunta kustantaa. Lippu on henkilökohtainen, uudelleen ladattava älykortti, jossa on 44 matkaa ja joka on voimassa 60 päivää. Lippu maksaa n. 70 % tavallisen
sarjalipun hinnasta. Lippua myydään Pornaisten
yrittäjäposti Sirenasta sekä Porvoon ja Helsingin
matkahuollosta.

Keski-Uudenmaan seutulippu
Tämän vuoden alusta alkaen Pornaisten kunta
kuuluu myös Keski-Uudenmaan seutulippualueeseen. Keski-Uudenmaan seutulippu on voimassa
Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja
Sipoon sekä osittain Keravan alueella.
Uudella seutulipulla kuntalaiset voivat matkustaa
kyseisten kuntien alueella linja-autoliikenteessä
rajattomasti 30 päivän ajan. Linja-autosta toiseen
vaihtamista ei myöskään ole rajoitettu. Lippu ei
kuitenkaan kelpaa pikavuoroliikenteessä eikä
osamaksuna alueen ulkopuolelle suuntautuvilla
matkoilla.

Pornaisten lipun ostaneilla on mahdollisuus hankkia pääkaupunkiseudun liityntälippu (30 päivän
Helsingin sisäinen yleislippu, kelpoisuusalue Helsinki, 30 päivän Espoon sisäinen yleislippu, kelpoisuusalue Espoo ja Kauniainen, 30 päivän Vantaan ja YTV:n 30 päivän yleislippu, kelpoisuusalue Vantaa ja YTV:n 30 päivän yleislippu, kelpoisuusalue Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) samaan hintaan kuin pääkaupunkiseutulaisille. Liityntälippuja voi ostaa Helsingin matkahuollosta.

Seutulipun voi ostaa ja ladata kyseisten kuntien
Matkahuollon myyntipisteistä sekä Keravan ja
Helsingin kaupungin toimipisteistä. Lipun voi
ladata myös linja-autoissa. Lipun hinta on 60 €.
Lisätietoja lipputuotteista saa matkahuollosta.
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Palveluliikenne
Paluu iltapäivällä samoja reittejä takaisin:
Palveluliikenteen ajopäivä on tiistai ja
reitit ovat entiset eli

Lähtö klo 13.00
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriLaukkosken reitti

Lähtö klo 7.45
Pormestarin torilta
Reitti: Mätikistön risteys, Vähä-Laukkoskentie,
Isonniityntie, Laavinmäki, Porvoontie, Helsingintie, Rantalantie, Kirveskoskentie, Kirkonkylä

Lähtö n. klo 13.40
Aurinkomäen
palvelukeskus-Pormestarintori-Kirveskosken reitti

Lähtö klo 8.30
Pormestarin torilta
Reitti: Kirveskoskentie, Paippistentie, Järvenpääntie, Monninkyläntie, Kirkonkylä

Lähtö n. klo 14.10
Aurinkomäen
palvelukeskus-Pormestarintori-Halkian reitti

Lähtö klo 9.10
Pormestarin torilta
Reitti: Pornaistentien,
Halkiantie,
Tikkarontie,
Maisalantie,
Humalakorventie,
Halkiantie, Pihlajamäki,
Juholantie, Kupsenkyläntie, Pornaistentie,
Kirkonkylä

Palvelulinja käyttää pysäkkeinään reitin varrella
olevia linja-autopysäkkejä, mutta pysähtyminen
on mahdollista myös muualla, missä se on sallittua eikä vaaranna liikenneturvallisuutta.
Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tilata kuljettajalta haun kotiovelta (kutsuohjaus). Tilaus kotiovelta hakuun tehdään maanantaina klo 20.00
mennessä numerosta 6649 358 tai 0400 959 086
(Raimo Saittola) Kutsuohjausmatkat saattavat
aiheuttaa aikatauluihin pientä viivettä. Palvelulinjamaksu määräytyy linja-autotaksan mukaan.

Joukkoliikenneselvitys
Tulevan kesän aikana selvitetään kunnan sisäisen liikenteen palvelutasoa ja täsmennetään seudullisessa palvelutasoselvityksessä 2008 Pornaista koskevat seudulliset tavoitteet. Selvitetään sisäisten
yhteyksien lisäämistarve joko nykyistä palveluliikennettä täydentämällä tai kehittämällä uusia joukkoliikenteen toteuttamismahdollisuuksia esim. kutsujoukkoliikenteen avulla.
Selvityksessä tarkastellaan Pornaisten yhteystarpeet Järvenpäähän (mm. kouluyhteydet), liityntäliikennetarpeet sekä Järvenpään että Haarajoen asemille. Lisäksi tarkastellaan joukkoliikenteen informaatioon ja tiedotukseen liittyvät osatekijät ja fyysiseen toimintaympäristöön tehtävät parannusehdotukset (pysäkit, terminaalit, liityntäpysäköinti).
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YRITYSESITTELY
Kahviakka, uusi lounas-kahvila Pornaisissa
Kahviakka on tammikuussa 2008 perustettu lounas-kahvila Pornaisten keskustassa, kunnantalon
naapurissa. Kahvilaa emännöi Erika Rönkönharju.

Lrcatering on toiminut tähän asti pääkaupunkiseudulta käsin. Toimintamme on ulottunut ympäri
Suomen. Toimintaamme kuuluvat niin yksityisten
henkilöiden kuin yritystenkin tapahtumien ruokaja juomahuolto. Osana toimintaamme kesäpainotteisesti hoidamme erilaisten festivaalien kokonaisvaltaista ruokahuoltoa. Erikoisosaamisenamme on artistien back-stage ruokailuiden ja kiertueiden ruokahuollon tekeminen. Olemme tehneet
mm. B.B Kingin, James Brownin, Hectorin,
Gary Mooren, Leidit lavalla, Kirkan juhlakiertueen sekä monia muita vastaavia cateringeja.

Ruokatuotanto tehdään mahdollisimman pitkälle
omatuotantona. Tässä toimittajana toimii samoissa
tiloissa Erikan aviomiehen Tatu Korhosen yritys
Lrcatering. Tämä yritys tuottaa myös Kahviakan
juhlapalvelut. Lisäksi tuotteisiimme kuuluvat
konditoriatuotteet.
Etsimme pitkään toimitiloja catering yrityksellemme tukikohdaksi, ja kun Pornaisissa tuli sopiva liiketila myyntiin, lähdimme tekemään siitä
catering keittiön lisäksi lounas-kahvilaa. Mittavien muutostöiden jälkeen avasi Kahviakka ovensa
asiakkaille 8.2.08. Varsinaisen lounasruokatoiminnan aloitimme sitä seuraavalla viikolla. Aukioloaikamme ajoittuvat arkipäiville, 8.30-16.00.
Muina aikoina olemme auki sopimuksen mukaan.

Lisätietoja voit käydä katsomassa nettisivuiltamwww.lrcatering.fi
me: www.kahvi-akka.fi
Tervetuloa viihtymään!!
Kahviakka, Kirkkotie 182, 07170 Pornainen
myynti@kahvi-akka.fi
myynti@lrcatering.fi
045 6385234

Kahviakan toimintaan kuuluu tarjota itse tehtyjä
leivonnaisia ja konditoriatuotteita, laadukkaita kahveja ja kotiruokatyyppistä, laadukasta lounasruokaa
höystäen lounaslistaa
myös maailman mauilla. Tuotteita saa
meiltä myös mukaan
tarvittaessa. Kakut ja
voileipäkakut jne.
teemme tilauksesta.
Voit tulla pitämään
juhlasi meillä, tai
tilata juhlapalvelumme hoitamaan tapahtumasi omissa tiloissasi.
Lisäksi tiloihimme
kuuluu 20 paikkainen
kabinetti, jossa on
mahdollista pitää
esim. kokouksia.
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Syksyllä messuillaan taas!
Perinteiset Pornaisten Messut järjestetään lauantaina 13.9.2008 koulukeskuksessa. Pornaisten
kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n yhdessä järjestämät messut pidetään joka toinen vuosi, tämän
vuoden messut ovat järjestyksessään seitsemännet
ja niiden teemana tulee olemaan
”Asuminen ja rakentaminen”.
Edelliset vuoden 2006 messut kokosivat paikalle yli
2000 kävijää, joten vilskettä ja vipinää on varmasti
luvassa messualueella tänäkin vuonna. Monipuolinen
ohjelma tulee tarjoamaan mielenkiintoisia tapahtumia ja esityksiä kaikenikäisille messuvieraille, eikä
pienimpiä messuvieraitakaan unohdeta; he voivat
tarvittaessa jäädä leikkimään Muksulaan. Nälkäkään
ei pääse messuilla ketään yllättämään, sillä messukahvio ja –ruokala palvelevat messuvieraita aamusta
iltaan.
Yrittäjien kannattaa tarkkailla postiaan,
sillä messuposti kolahtelee postilaatikoihin
kevään kuluessa!
Päivämäärä 13.9.2008 kannattaa jo nyt
merkitä kalentereihin!
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