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Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijat
Kirkonkylän keskustan
alueelle aloitetaan
kehittämissuunnitelman
laadinta yhdessä yrittäjien
ja kuntalaisten kanssa,
asiasta lisää sivulla 4.
Tervetuloa osallistumaan.
Aurinkoista kevättä!

Aika liittyä ”putken päähän”

Vesiosuuskuntien verkostot tehokkaampaan käyttöön
Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistusta parannetaan parhaillaan hartiavoimin eri puolilla Suomea. Vuoden 2014 alkuun mennessä kokonaisuudessaan voimaan tuleva asetus määrää, kuinka
puhtaaksi jätevedet on saatava, muuten hukka
perii. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa
jätevesien käsittelyä, vähentää haja-asutusalueiden
vesistöille aiheuttamaa kuormitusta ja vähentää
ympäristön pilaantumista.

kolmen vesiosuuskunnan harteille taas jäi alueellisten verkostojen toteuttaminen siten, että kunta
ja Uudenmaan Ympäristökeskus rahoittivat niiden
rakentamishankkeita, ja kunta takasi niiden ottamia lainoja.
Tällaisen ison vesihuoltohankkeen käytäntöön
saattamisessa on ollut omat ongelmansa, mutta
valmistakin alkaa syntyä. Tosin moni kiinteistö
Pornaisissa on ”putken päässä”, mutta varsinainen
liittäminen verkostoon on vielä tekemättä. Tämä
siitä huolimatta, että kiinteistöllä on verkostoon
kytkeytymisen jälkeen varmasti hyvälaatuista
juomavettä käytettävissään ja jätevesi voidaan
siirtää tehokkaaseen puhdistukseen.

Pornaisissa toimittiin nopeasti heti asetuksen säätämisen jälkeen ja päätettiin rakentaa keskitetty
kunnallistekniikka lähes koko kunnan alueelle.
Sovitun työnjaon mukaan kunta rakennutti Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan osin valtion
asuntorahaston tukemana. Kunnassa toimivien
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Luulisi, että keskitetyn vesihuollon toimintavarmuus ja huolettomuus kannustaisi liittymään.
Liittyjien määrällä on nimittäin suora kytkentä
vesiosuuskuntien toimintamahdollisuuksiin. Vesiosuuskuntien on voitava toimia taloudellisesti
kannattavasti omalla toiminta-alueellaan. Asiakkailta perittävillä maksuilla on katettava paitsi
rakentamis- myös käyttökustannukset. Taloudellinen yhtälö on vesiosuuskunnille vaikea, jos
osuuskunnan jäsenet viivyttelevät liittymisessä,
vaikka siihen olisi mahdollisuus ja velvollisuus.

Liittymisestä voi hakea vapautusta Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), joka voi myöntää
vapautuksen ainoastaan, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava
erityinen syy. Lähes poikkeuksetta tällainen vapautus on määräaikaan sidottu. Vapautus ei saa
myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksissaan 20.4. ja 31.8.2009 alla olevan kuvan karttaan
merkityt toiminta-alueet. Kun toiminta-alue on
vahvistettu, on alueella olevilla kiinteistöillä vesihuoltolain 10 §:n mukaan liittymisvelvollisuus
verkostoon. Liittymisvelvoite on kiinteistön kaikilla vesipisteellisillä rakennuksilla. On siis huomattava, että lakiin perustuva liittymisvelvollisuus
koskee osuuskuntien jäsenien lisäksi kaikkia muitakin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla sijaitsevia kiinteistönomistajia.

Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja
Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500 244 tai
minna.isokallio@askola.fi.

Karttakuva:
Vesilaitosten toiminta-alueet
1.3.2010
• kunnan vesilaitos (punainen)
• vesiosuuskunta Suoni
(tumman vihreä)
• vesiosuuskunta Mustijoki
(vaalean vihreä)
• Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta
(sininen)

Tarkemmat kartat alueiden rajauksista ovat saatavilla vesiosuuskunnilta ja vesilaitokselta.
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Kirkonkylän keskusta-alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma
Kirkonkylän taajama-alue on rakentunut vähitellen, pieninä osa-alueina ilman kokonaissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan
Pornaisten kunnan keskusta-alueen kehittämismahdollisuuksia pitkällä aikajänteellä; keskustan
kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä.

Kehittämissuunnitelma laaditaan kunnan omana
työnä yhdessä yrittäjien ja kuntalaisten kanssa.
Keskeiset keskustan kehittämistavoitteet ovat
seuraavat:
selvitetään eri keskustatoimintojen sijoittumisvaihtoehtoja (uudet, siirtyvät)

Keskusta on kunnan käyntikortti; tavoitteena on
keskustan vetovoimaisuus niin yritystoiminnan
kuin myös kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja
vierailijoiden näkökulmasta. Suunnitelman avulla
haetaan kehitykselle yhteisesti hyväksytty suunta,
johon pyritään tällaisen kokonaissuunnitelman
pohjalta osa-alue kerrallaan. Eri näkökulmia hyödyntäen on mahdollista rakentaa kattava ja omaperäinen suunnitelma.

tiivistetään taajamarakennetta
parannetaan ympäristökuvaa
selvitetään liikenteen (auto-, polkupyörä-,
jalankulku-) ongelmakohdat ja puutteet sekä
tutkitaan paikoitustilan tarve.
Näiden yleisten tavoitteiden lisäksi suunnittelun
kuluessa saattaa nousta esille muita, yksityiskohtaisempia tavoitteita.
Työ aloitetaan lähtötietojen keräämisellä ja tiedottamisella. Yrittäjille ja kuntalaisille tullaan järjestämään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja mm.
kyselylomakkeilla kartoitetaan mielipiteitä ja ajatuksia keskusta-alueen kehittämisestä.
Seuratkaa kunnan tiedotteita - tulkaa joukolla
osallistumaan ja kehittämään yhteistä keskustaamme!
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Koulupsykologi aloitti Pornaisissa
toomme Lauttasaaren kaksiossa, vaan tarvittiin
lisää tilaa asumiseen ja elämiseen.
Psykologin tehtävä on kunnassa uusi, ja arvostan
teidän pornaislaisten rohkeutta rekrytoida silloin,
kun elämme taantumaa. On haastavaa ja mukavaa
olla ensimmäinen, luoda tehtävää, jota ei ole valmiiksi rajattu. Työskentelen sivistystoimen alaisuudessa, koulun oppilashuollossa, ja esimieheni
on Markku Hyttinen. Lasten hyvinvointi koulussa
on työni sisältö lyhyesti, ja työskentelen koululaisten kanssa esikoulusta yhdeksännen luokan
päättymiseen saakka. Lapsen oppimisvaikeudet,
pelot ja jännittäminen, vihamielinen ja uhmakas
käyttäytyminen tai lasta kohdannut kriisi ovat
tilanteita, joissa koulupsykologi voi auttaa ja tukea lasta. Kierrän kunnan eri kouluissa tapaamassa lapsia, mutta varsinainen työhuoneeni sijaitsee
kunnantalolla.

Hei!
Olen Pornaisten kunnan uusi (aloitin 7.1.2010)
koulupsykologi Kirsi Putous. Sukunimeni ei kerro
taantumasta eikä laskusuhdanteesta, vaan vesiputouksen raikkaudesta ja voimasta ☺. Olen järvenpääläinen vuodesta 1997, kun puolison ja
1-vuotiaan kanssa emme enää mahtuneet asun-

Kirsi Putous
Pornaisten koulupsykologi

Nuorten kesätyöpaikat
Kunnanhallituksen 1.3. tekemän päätöksen mukaisesti kunta ottaa kesätöihin 7.6.–30.9.2010 välisenä aikana enintään 15 nuorta, 16–20-vuotiaita. Kunnan
kotisivujen Ajankohtaista-palstalta löytyy hakuehdot
ja tulostettava hakulomake, joka palautetaan kunnantoimistoon 9.4.2010 mennessä.

Tuki yrityksille
Yrityksille myönnetään tietyin ehdoin tukea pornaislaisten nuorten työllistämiseen. Tuen myöntämisehtoja koskeva kirje yrittäjille ja 9.4.2010 mennessä palautettava tuenhakulomake löytyvät samoin kotisivujen Ajankohtaista-palstalta.
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Panu ohjaa vapaa-aikaa
Iloinen tervehdys kaikille Pornaisissa, johon kevät tekee
tuloaan. Kylmän helmikuun tuiverrusten keskellä aloitin
Pornaisten vapaa-ajan ohjaajan työssä. Nimeni on Panu
Oranne, ja olen syntyjäni Pirkkalasta Tampereen kupeesta. Olen nuori mies, jonka onni löytää kirkkonsa
metsistä ja maaseudun rauhasta. Kesäisinä retkinä olen
kierrellyt Pornaisten kiehtovissa maisemissa, joiden
kauneuteen haltioituneena halusin muuttaa näille maille.
Olen nyt asettunut lähiseudulle ja toivon että kuukausien
vieriessä saamme tilaisuuden tutustua.
Maita ja mantuja kiertäneenä on ilo huomata, kuinka
aktiivista toimintaa Pornaisten alueelta löytyykään. Talvi on minulle ollut täynnä uusia asioita ja oppeja, joiden
avulla uskon työnhedelmien kypsyvän. Omalla työpanoksellani ja osaamisellani pyrin kehittämään kunnan
tarjoamia vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia ja tavoitteena on myös huolehtia nuorille mielekästä sekä
monipuolista arjen toimintaa uusien projektien avulla.
Olen helposti innostuvaa tyyppiä, joten toivon löytävämme vanhoja sekä uusia yhteistyökeinoja ja näin rakentaa vuorovaikutuksessa hyvin toimivaa ympäristöä.
Siispä tapaamisiin ja poristaan Pornaisten raitilla, vaikka
olenkin lähtöisin Hämeestä.
Panu Oranne
panu.oranne@pornainen.fi
tel. 040 174 5066

Nuorisotalo PoNu:n uudet aukioloajat
PoNu:n aukioloaikoja pyritään parantamaan, jotta nuorisotalo
palvelisi mahdollisimman useata nuorta. Pyhien ja lomien
aukioloajat löydät internet-sivuilta.
Ma
Isot
17-21
Ti
Isot
17-21
To
Junnuponu
16-20
Pe
Isot
17-23
La
Isot
18-22 (joka toinen viikko)
Vapaa-aikatoimi käynnistää uuden toimintakulttuurin maaliskuussa Ponussa. Joka kuukausi järjestettävien toimintapäivien
avauskerta on perjantaina 26.3. Tule mukaan ideoimaan ja
innostumaan!
PoNu on suljettu poikkeuksellisesti to 18.3, pe 19.3 ja to
22.4.2010
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Huimat lumimäärät ilona ja riesana
Pitkästä aikaa koko Suomessa on saatu nauttia
todella runsaslumisesta talvesta. Lumen tulo onkin
samalla aiheuttanut kovaa painetta ulkoilualueiden
hoitoon ja kunnossapitoon. Onneksi jatkuvat pakkaskelit ovat pitäneet lumen melko kevyenä käsitellä, mutta samanaikaisesti ”hötölumi” on ollut
latumestareiden pään vaivana. Hiihtolatujen pohjat eivät meinaa kovettua millään ja latupohjien
reunat ovat erittäin pehmeitä. Jatkuvat lumisateet
ovat pitäneet liikuntapaikkahoitajat sekä Taimen
ja Vilppaan talkoomiehet kiireisinä latupohjien
”polkemisessa” yhä uudelleen ja uudelleen. Iso
kiitos kuuluu heille.
Useat yritykset järviladun tekemisessä ovat epäonnistuneet. Nopea lumentulo joulun aikaan esti
paksun jää muodostumisen Kotojärvelle ja lumipeite on toiminut tehokkaana eristeenä muodostaen ”vesipatjan” lumen ja jään väliin. On hyvin
todennäköistä, että Kotojärven latu jää haaveeksi
tänä talvena, mutta toivoa ei ole vielä menetetty.
Lähipäivien ja lopputalven kelit määräävät paljon
sitä, mitä asialle voidaan tehdä.
Seuraa vapaa-aikatoimen tiedotusta netistä kunnan, Porstuan ja aloitekanavan sivuilta. Lisätietoja
vapaa-aikatoimesta 019 529 4500.
Aurinkoista kevättä
Vapaa-aikatoimi

Duunirundista apua!
Duunirundi pyörii myös talviaikaan, joten kaikki
avun tarpeessa olevat sekä innokkaat nuoret auttajat ottakaa yhteyttä vapaa-aikatoimeen.
Vapaa-aikatoimi pyrkii parhaansa mukaan välittämään tietoa töistä nuorille sekä työntekijöistä
tietoa avun tarpeessa oleville. Lisätietoja
www.pornainen.fi
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Pornaisten kunnankirjasto

Etsintäkuulutus
kuulokkeista

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen,
puh. 040 174 5060.
s-posti: porkir@pornainen.fi
aukioloajat
ma, ti ja to 11.00–19.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 8.30–15.00
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu.

Kirjaston asiakkaat kaipaavat kirjaston asiakaskoneissa olleita mustia Philips
SHP 2000 – kuulokkeita.
Kuulokkeissa lukee hopeisella tekstillä Pornaisten
kirjasto. Löytäjää pyydetään ystävällisesti palauttamaan kuulokkeet kirjaston palvelutiskille. Ilman
kuulokkeita olevat tietokoneet rajoittavat koneiden
käyttöä ja siitä kärsivät
sekä nuoret että vanhat
asiakkaat. Joten toivon
kovasti, että kuulokkeet
löytyvät.

Kotimaisten sanomalehtien
virtuaalinen lehtihylly ePress
Mikä ihmeen ePress?
ePress sisältää kotimaisten paikallis- ja maakuntalehtien näköispainokset. Sinulla on mahdollisuus
lukea arkiston kautta vanhempiakin lehtiä. Käyttö
on vaivatonta, nopeaa ja helppoa. ePress sisältää
yli 70 lehteä ja valikoima täydentyy jatkuvasti.
Lehtivalikoima kattaa maakunnallisesti koko
Suomen (aina Uudenmaan maakunnan Hyvinkään
Aamupostista Pohjois-Pohjanmaan Tervareittiin)
Arkiston pituus on 60 päivää

Ystävällisesti
Kirjastotoimenjohtaja

Kirjasto vuoden 2009 tilastojen
valossa

ePress palvelu toimii Pornaisten kunnankirjastossa
lasten osaston Porsse tietokoneella.
Pornaisten kunnankirjastoon tulee tilattuna 12
sanomalehteä paperisessa muodossa, ePress täydentää lehtivalikoimaa ja tarjoaa mahdollisuuden
entistäkin laajempaan lehtivalikoimaan.

Kirjaston kokoelmaan hankittiin aineistoa 2.914
kappaletta ja Waltari-kokoelmaan 40 kappaletta.
Kokonaislainaus (paikallislainat, seutulainat ja
kaukolainat yhteensä) oli 91.278 lainaa, joka oli
3,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

ePress on ollut kirjastossa käytössä nyt vajaan
kuukauden. Käyttäjien kokemukset ovat olleet
positiivisia
• ”tosi helppokäyttöinen, käyn lukemassa EteläSuomen Sanomat päivittäin”, nainen 40+ v
• ”helppo käyttää, olen opettanut kavereillekin
tämän käytön, saan mallia, millainen on oikea
sanomalehti ja millainen voisi olla luokkamme lehti”, tyttö 10 v

Kirjastokäyntejä oli 53.589, joka on 2,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Porsse-kimpan (Pornainen, Porvoo, Sipoo ja Askola) alueella oli vuoden 2009 lopussa 76.516
asukasta. Web-kirjastokäyntejä oli koko Porssen
alueella vuoden aikana huikeat 1 303 838! Pornaisten osuus nettikäynneistä oli 86.886.
Lisätietoja on saatavissa yleisten kirjastojen tietokannasta http://tilastot.kirjastot.fi/
Vuoden 2009 tilastot julkistetaan 1.4.2010.
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”Saammeko tulla laulamaan?”
Kahtena joulukuisena maanantaina 7. ja 14.12.
Pornaisten seurakuntakeskuksessa kokoonnuttiin
diakoni Päivi Liun emännöimään puurojuhlaan.
Juhlaan kutsuttiin kaikki Pornaisten jo 70 vuotta
täyttäneet puolisoineen. Juhlassa oli myös erilaisia
esityksiä.

Esitys sujui hienosti, eikä pieniltä kommelluksiltakaan voitu välttyä. Yleisö otti laulujoukon sydämellisesti vastaan, jopa muutama kyynelkin
nähtiin. Tiernapoikien perinteeseen kuuluvasta
lantin keräyksestä saadut rahat käytetään yläkoulun kevään musiikkistipendeihin sekä hyväntekeväisyyteen. Laulajat halusivat antaa Toisenlaisen
joululahjan kolmannessa maailmassa apua tarvitseville. Lahjat – vuohi sekä kuokkia ja siemeniä
lähetetään perille Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Laukkoskelta tulleiden pikku-Lucioiden esiinnyttyä lavalle astuivat Tiernapojat – tällä kertaa tosin
tyttöjä kaikki - Pornaisten yläkoulun musiikinopettajan Minna Vihkon johdolla. Tiernapojat,
vuosisatoja vanha suomalainen laulunäytelmä, oli
saanut kuitenkin uutta ilmettä, sillä kaksi rauhallisimmista lauluista oli sovitettu neliäänisiksi. Pornaisten Tiernapojat koostuivat osasta yläkoulun 8.
ja 9. luokan tyttökuorolaisia. Ensimmäisessä
esiintymisessä kuningas Herodeksen osaa näytteli
Aino Jokivuori ja seuraavalla viikolla Lilli Suni.
Myös Noora Ruotsalainen ja Salla Välimäki vuorottelivat Murjaanien kuninkaan roolissa. Knihtinä
esiintyi Thea Christensen ja Mänkkinä Eveliina
Sotala. Solistien lisäksi mukana oli vajaan kymmenen hengen laulukuoro, johon kuuluivat Heli
Petersohn, Sini Kauno, Sarlotte Niemikorpi, Piia
Niemi, Viola Leppänen sekä Mila Vaalasmaa.

Esiintymisen jälkeen laulajille tarjottiin seurakunnan takkahuoneessa jouluisia herkkuja. Puurojuhlan päätyttyä Tiernapoikien laulukierros jatkui
vielä Pornaisten Kunnantalolle. Myös Aurinkomäen asukkaat ja henkilökunta toivottivat Tiernapojat tervetulleiksi laulamaan. Aurinkomäessä
vierailtiin kahdella osastolla 17.12. Tiernapoikien
laulukiertue huipentui esiintymiseen omille koulukavereille ja opettajille yläkoulun joulujuhlassa
18.12.
Mila Vaalasmaa, Eveliina Sotala ja Viola Leppänen, Pornaisten yläkoulu, 9A
Kuva: Päivi Liu
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Poliisi tiedottaa
Keski-Uudenmaan poliisilaitos

Vuoden 2009 rikostilastoissa hyvin vähän yllätyksiä
Vuoden 2009 tilastot kertovat poliisin tehtävien
säilyneen kutakuinkin entisellä tasollaan KeskiUudenmaan poliisilaitoksen toimialueella. Tehtävät lisääntyivät eniten Mäntsälän (20 %) ja Pornaisten (19 %) alueella. Myös Hyvinkäällä tehtävät lisääntyivät hiukan (6 %). Poliisin toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä oli keskimäärin 7 minuuttia ja välittömästi hoidettavissa tehtävissä 14,5 minuuttia.

Yleisellä paikalla tehtyjen vahingontekojen määrät lisääntyivät koko toimialueella Hyvinkäätä
lukuun ottamatta. Eniten lisääntymistä näkyi
Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Keravalla. Yleisillä
paikoilla tehtyjen pahoinpitelyiden määrät sen
sijaan laskivat toimialueen kunnissa lukuun ottamatta Nurmijärveä (+30 %) ja Pornaista (+14 %).
Väkivaltarikokset lisääntyivät hieman Nurmijärvellä, Järvenpäässä ja Keravalla. Hyvinkäällä
väkivaltarikokset vähenivät hieman edellisvuodesta. Muilla alueilla tilanne säilyi kokolailla edellisvuoden kaltaisena. Asukasmäärään nähden eniten
väkivaltarikoksia tehtiin Järvenpäässä. Toiseksi
eniten väkivaltarikoksia tehtiin Keravalla.

Poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä
kasvoi toimintavuonna 2009 vähäisesti vuoden
2008 vastaavista luvuista. Eniten kasvua näkyi
paljastettujen huumausainerikosten määrässä (12
%). Liikennerikosten ja seksuaalirikosten määrät
laskivat hieman. Alle 15-vuotiaiden tekemiksi
epäiltyjen rikosten määrät vähenivät kauttalinjan
lukuun ottamatta viranomaisia tai yleistä järjestystä vastaan tehtyjä rikoksia. Sen sijaan 15–17vuotiaiden nuorten tekemiksi epäiltyjen rikosten
määrässä näkyi hienoista kasvua liikennerikoksia
lukuun ottamatta. Sama trendi näkyi myös 18–20vuotiaiden tekemiksi epäiltyjen rikosten osalta.

Liikennerikosten määrät laskivat poliisilaitoksen
toimialueella kautta linjan lukuun ottamatta Mäntsälää, jossa liikennerikoksiin syyllistyttiin myös
eniten asukaslukuun suhteutettuna. Asukaslukuun
nähden vähiten liikennerikoksia tehtiin Pornaisissa, jossa esiintyi myös vähiten omaisuus- ja väkivaltarikoksia.

Omaisuusrikokset lisääntyivät Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Keravalla ja Pornaisissa. Omaisuusrikosten määrä laski hieman Järvenpäässä. Muilla
alueilla omaisuusrikosten määrät pysyivät kutakuinkin ennallaan. Väkilukuun suhteutettuna eniten omaisuusrikoksia tehtiin Järvenpäässä ja toiseksi eniten Keravalla. Ajoneuvoihin kohdistuvien
rikosten määrät kasvoivat etenkin Hyvinkäällä ja
Mäntsälässä. Asuntomurtojen määrässä oli havaittavissa selvää kasvua Järvenpäätä ja Tuusulaa
lukuun ottamatta. Eniten asuntomurrot lisääntyivät Nurmijärvellä.

Rattijuopumusten määrät laskivat Hyvinkäällä,
Nurmijärvellä ja Keravalla. Rattijuopumusten
määrät kohosivat etenkin Mäntsälässä. Muilla
alueilla ilmitulleiden rattijuopumusten määrä säilyi edellisvuotisella tasolla. Asukaslukuun suhteutettuna eniten rattijuopumuksia paljastui Nurmijärvellä.
Rikoslakirikosten yleinen selvitysaste sekä omaisuusrikosten selvitysaste säilyi kutakuinkin edellisvuotisella tasolla.
Keski-Uudenmaan poliisilaitos
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Joitakin poimintoja Keski-Uudenmaan poliisin tilastoista Pornaisten osalta:
Tehtävä

2008

2009

Poliisin kaikki tehtävät lkm
Poliisille annetut tehtävät lkm
Päihtymyksen vuoksi kiinniotetut kpl
Keskimääräinen toimintavalmiusaika min..
A-tehtävissä (kiireelliset tehtävät)
Keskimääräinen toimintavalmiusaika min.
A+B tehtävissä (välittömästi hoidettavat)
Asuntoihin kohdistuneet varkausrikokset kpl
Yleisellä paikalla tehdyt vahingonteot kpl
Yleisellä paikalla tehdyt pahoinpitelyt kpl

455
234
8
23,1

540
347
21
13,5

ero vuoteen
2009 verrattuna
19 %
48 %
162 %
-42 %

31,7

26,8

-16%

35
11
29

42
16
33

20 %
45 %
14 %

Korjaus- ja energia-avustukset haettavissa
Kunta myöntää avustusta vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin, kuntoarvion laatimiseen, kuntotutkimuksiin ja perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun sekä kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen ja
pientalojen energiatalouden parantamiseen. Avustusten hakuaika päättyy 9.4.2010. Hakuajan jälkeen hakemuksensa jättäneille hakijoille ei voida
myöntää avustusta, vaikka määrärahaa olisi jäänyt
käyttämättä.

Tarkemmat tiedot myöntämisperusteista ja ohjeet
avustuksista sekä hakemuslomakkeet löytyvät
ARAn internet-sivuilta www.ara.fi kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”. Hakemuslomakkeita on myös
saatavissa Pornaisten ja Askolan kunnantoimistoista.

Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) myöntää avustuksia esim. hissin rakentamiseen, liikuntaesteen tai terveyshaitan poistamiseen. Näiden avustusten hakuaika on jatkuva.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen:
Askolan kunta/ Rakennusvalvonta
Askolantie 28, 07500 Askola

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Päivi KauppinenKetoja, puh. 040 763 9389 tai
paivi.kauppinen-ketoja@askola.fi

Hakemuksia voi myös jättää Pornaisten kunnantoimistolle, josta ne toimitetaan Askolaan.
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Syksyllä messuillaan!
Lauantaina 18.9. järjestettävät 8. Pornaisten messut ovat yksipäiväiset yleismessut.
Messut järjestetään joka toinen vuosi yhteistyössä Pornaisten kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n kanssa ja
paikallisena ”messukeskuksena” toimii Pornaisten koulukeskus piha-alueineen.

Koulukeskuksen liikuntasaliin rakennetaan n. 50
messuosastoa, enemmän tilaa tarvitseville tarjotaan luokkahuoneita tai osia niistä. Myös keskeiset aula- ja eteistilat hyödynnetään, kuitenkin niin,
että messuyleisön kulku saliin ja luokkiin säilyy
esteettömänä.

Seuroilla ja yhdistyksilläkin on messuilla oiva
tilaisuus tehdä toimintaansa tunnetuksi sekä eri
tavoin tienata varoja toimintaansa varten, mm.
messupaikoilla tapahtuva myynti, yhteistyö messujärjestäjien kanssa, arpojen myynti jne.
Messuposti kolahtelee paikallisten yrittäjien ja
yhdistysten postilaatikoihin kevään kuluessa ja
messulauantai 18.9.2010 kannattaa jo nyt kaikkien
merkata kalentereihinsa!

Koulun piha-alue toimii messujen ulko-osastona
ja sielläkin on riittänyt katseltavaa ja ihmeteltävää
koko perheelle pomppulinnoista armeijan kalustoon. Edellisillä messuilla myös paikallisen asukasyhdistyksen syystori pystytettiin messualueelle.

Messuterveisin
Marjatta Sihvo
projektisihteeri

Juha Virkki
Pornaisten Yrittäjät
ry:n pj
puh. 040 174 5050
puh. 0400 841 293
marjatta.sihvo@pornainen.fi juha.virkki@virtek.fi

Vuoden 2008 messut kokosivat paikalle noin 2000
kävijää läheltä ja kaukaa, joten odotettavissa on
vilskettä ja vipinää tänäkin vuonna. Pornaisten
messut on tarkoitettu koko perheelle; mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa löytyy kaikenikäisille
messuvieraille.

Messuyleisöä v. 2006
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Ongelmajätekeräys toukokuussa Pornaisissa
OTTO- keräykseen voi tuoda maksutta kotitalouksien ongelmajätteitä, metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Keräyksen järjestää Itä-Uudenmaan
Jätehuolto Oy.
Pornaisissa keräys tapahtuu viikolla 21, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin ja on luettavissa jätehuoltoyhtiön talouksiin jaettavasta Kierrättäjätiedotuslehdestä, jätehuoltoyhtiön nettisivuilta osoitteessa www.iuj.fi sekä kunnan nettisivujen ajankohtaista –palstalta.
Pysäkeille ei saa tuoda etukäteen tavaraa. Ongelmajätteet pakataan asianmukaisesti, mielellään ehjiin alkuperäispakkauksiin. Ongelmajätettä ei tule sekoittaa
keskenään eikä niitä saa pakata elintarvikepulloihin.
Lisätietoja tarvittaessa: Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy
Asiakaspalvelu puh. 0200 70707 (pvm/mpm)
ark. klo 9.00 - 15.30 tai www.iuj.fi

ONGELMAJÄTTEITÄ
• akut ja paristot
• jäteöljyt ja öljyiset tarvikkeet
• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• kemikaalit, esim. pesuaineet, torjunta-aineet
• liuottimet, esim. tinneri, asetoni ja tärpätti
• loisteputket ja energialamput
• lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
• maalit, lakat ja liimat

METALLIROMUA
• auton ja pyörän rungot tai osat
• metalliset huonekalut
• metalliputket, räystäskourut
• kaasuliesi tai -grilli
• tyhjät metalliastiat ja –purkit
• muut metalliset kappaleet, myös pienmetalli.
Autonromuista ja muista laitteista on poistettava polttoaineet, öljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet
sekä akku ja renkaat!

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUA
• kylmälaitteet, esim. jääkaappi, pakastin
• elektroniikkalaitteet, esim. tv, videot, tietokone
• suuret kodinkoneet, esim. liesi, pesukone
• pienelektroniikka, esim. kahvinkeitin, silitysrauta,
leivänpaahdin, parranajokone, sähköhammasharja

JÄTEÖLJYT
Yli 400 litran jäteöljy-erät haetaan maksutta suoraan kiinteistöiltä. Hakemisesta sovitaan Ekokem
Oy:n kanssa puh 010 7551 574 tai
oljy4@ekokem.fi. Noutoaika on noin 30 päivää
tilauksesta.
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Mustijoen perusturva

Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden arviointi
teissa. Palvelujen laatua arvioitaessa voidaan tarkastella muun muassa saatavuutta, henkilöstön
osaamista, asiakkaan osallisuutta jne. Kunnan
tarjoamissa palveluissa tarvitaan aina asiakasnäkökulman lisäksi käsitys myös asiantuntijoiden ja
johdon määrittelemästä palveluiden kehittämisen
strategisesta suunnasta.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa vuodelta 2007 todetaan, että palvelujen
järjestämisessä tulee tehostaa toiminnan ja palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointia sekä
palvelujen valvontaa ja ohjausta. Mustijoen yhteistoiminta-alueella tämän merkitys on saanut
uutta ymmärrystä kuntien taloudellisen tilanteen
luisuttua taantumaan. Mäntsälä-Pornainen yhteistoiminta-alueen kehittämiselle asetetun päämäärän: ”kuntalaiset saavat oikeat palvelut oikeaan
aikaan oikeassa paikassa ja oikealla tavalla” toteuttamisessa arvioinnilla on merkittävä rooli.

Kunnan tarjoamien palvelujen vaikuttavuutta tulee
tarkastella erityisesti asiakkaiden näkökulmasta.
Palvelujen tulee olla vaikuttavia asiakkaan olosuhteiden, elämäntilanteen tai hyvinvoinnin näkökulmasta. Asiakasnäkökulman huomioon ottaminen edellyttää tietojen keräämistä asiakkailta ja
asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Yhteistyösuhteen rakentaminen työntekijän ja asiakkaan
välille nousee jo tutkimustenkin mukaan työn
vaikuttavuuden kannalta merkitykselliseksi samoin kuin sen ilmaiseminen selkeästi, mitä asiakkaalta itseltään odotetaan. Asiakasnäkökulman
huomioiminen edellyttää myös varmistumista
siitä, että työntekijät tuntevat asiakkaan. Henkilöstön tulee myös asettaa osaamisensa asiakkaan
käyttöön ja asiakkaan saataville. Nämä toimet
ovat merkityksellisiä läheisen asiakkaansuhteen
luomiseksi.

Mustijoen perusturva on myönnetyn hankerahoituksen turvin (VM ja Tykes-ohjelma- rahoitukset)
kehittämässä hyvinvointipalvelujen arviointia
aluksi sosiaalipalveluissa (pilottina lastensuojelupalvelut). Vaikuttavuutta lisätään muun muassa
lastensuojelu- ja perhetyöntekijöiden osaamista ja
vaikuttavia työmenetelmiä kehittämällä. Palveluyksikön henkilöstön tehtäviä ja vastuita organisoidaan uudelleen lähtökohtana asiakastarpeet ja
henkilöstön osaaminen.
Hyvinvointipalvelujen asiantuntijoilta edellytetään
arviointiosaamista ja sen liittämistä osaksi arkipäivän työkäytäntöjä. Arvioinnilla on käyttötarkoitus ja oma paikka palvelutuotannossa. On tarkasteltava sitä, mitkä tekijät saavat aikaan hyviä
tuloksia. Koottu arviointitieto tulee saada hyödyksi oman työn kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Palveluyksikön on itse kyettävä vaikuttamaan
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen, sillä
vastuussa tavoitteen saavuttamisesta voi olla vain,
jos siihen voi vaikuttaa. Tämän artikkelin teemana
on arviointi hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Teeman sisällä keskitytään lähinnä asiakasvaikuttavuuteen ja -tarpeisiin sekä niiden keskinäiseen yhteyteen.

Asiakastarpeet ja asiakasvaikuttavuus
Vaikuttamisen mahdollisuus nousee kansalaisten
oikeudesta lausua käsityksensä palvelusta ja hoidosta. Palveluissa pyritään joustavuuteen sekä
kansalaisläheisyyteen, joka käytännössä merkitsee
asiakkaiden tarpeiden huomioimista palvelutilan-

Mustijoen perusturvassa otetaan 2010 aikana
käyttöön (lastensuojelussa) uusia työn vaikuttavuutta arvioivia menetelmiä (asiakaskartta/asiakasprofiili, tapauskohtainen arviointi,
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esiin asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämän arviointimenetelmän on todettu toimivan erityisesti
sellaisten asiakasryhmien kanssa, jotka harvemmin saavat äänensä kuuluviin.

BIKVA-malli), joiden avulla löytyy uusia kehitettäviä kohteita. Esittelen konkreettisemmin näitä
asiakasvaikuttavuutta parantavia menetelmiä.
Vaikuttavuuden kehittäminen on aloitettu työntekijöiden osaamista kehittämällä. Asiakkaiden
ohella asiakastyön yhtenä asiantuntijoina työntekijät ovat itse miettineet keskeisiä osaamistarpeita ja
niitä tukevia työmenetelmiä, joiden tulisi olla joko
kaikkien tai joidenkin työntekijöiden hallinnassa
asiakastyötä toteutettaessa. Lastensuojelutyössä
työntekijöiden osaamisen tulee perustua erityisesti
asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin sekä tietoon,
joka yksikössä on erilaisten työmenetelmien ja
tukitoimien tehosta. Tarvitaan tietoa, millainen
osaaminen ja työmenetelmät auttavat eri-ikäisiä
lapsia ja perheitä. Itsearviointimenetelmän tavoitteena on luoda perusta palvelun vaikuttavuuden
arvioinnille ja työmenetelmien kehittämiselle sekä
palvelutoiminnan perusteiden etsimiselle ja rakentamiselle ts. tarkoin suunnitelluille toimenpiteille
asiakkaan auttamiseksi. Toimintakokonaisuuden
hahmottaminen sekä toiminnan perusteiden etsiminen ja selkiyttäminen tarkoittavat sitä, että
työntekijät perusteellisesti miettivät asiakastyön
eri elementtien välisiä suhteita ja vaikutusyhteyksiä. Työntekijöiden tulee pystyä perustelemaan
käytettyjen työmenetelmien olevan soveltuvia
ratkaisemaan tai lievittämään asiakkaiden ongelmia ts. saada aikaan tavoiteltuja muutoksia asiak-

Asiakkaiden näkemykset valjastetaan Mustijoen
perusturvan lastensuojelutyössä kehittämisen välineeksi. Kehittämiseen osallistuvien asiakkaiden
(kehittäjäasiakkaiden) näkökannat ja kokemukset
välitetään eri tasoille organisaatiota. Päätavoitteena on, että kehittäjäasiakkaiden näkemykset johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin toimialan eri
tasoilla. Asiakkaiden kokemukset saadaan näin
olleen muutosvoimaksi työn kehittämiseen. Arviointimenetelmä korostaa oppimisprosessia asiakkaiden ja työntekijöiden kesken ja yhteisen todellisuuden rakentamista. Asiakkaat ovat oppimisen
laukaisijoita ja heidän esiin tuomat näkemykset
johdetaan konkreettisiin muutostoimenpiteisiin.
Samalla pyritään vastaaman myös tulevaisuuden
kysymyksiin (esim. tulevat osaamistarpeet). Tavoitteena on käynnistää työyhteisössä oppimisprosesseja esim. muutoksia työkäytäntöihin asiakkaiden tuottaman uuden tiedon mukaisesti. Asiakkaille myös tiedotetaan kehittämisprosessin lopputuloksista.
Konkreettisiin asiakastapauksiin (tapauskohtainen
arviointi) perustuva arviointi on ollut perinteisesti
sosiaalityölle ominainen tarkastelutapa. Tapauskohtaista arviointia voidaan hyödyntää yksittäisessä asiakassuhteessa muutoksen seurantaan
ja/tai asiakkaan valtuuttamiseen. Nyt tehdyssä
kehittämistyössä on asiakassuhteen muutoksen
seurantaan luotu uusi työkalu. Tämän työkalun eli
arviointiasetelman avulla työntekijät seuraavat
systemaattisesti asiakastyössä asiakkaan edistymistä tai arvioivat toteutettujen väliintulojen tai
käytettyjen sosiaalipalvelujen (esim. asiakkaalla
käytössä olleiden tukitoimien) vaikuttavuutta.
Työntekijät arvioivat, onko asiakas edistynyt niiden tavoitteiden (asiakassuunnitelmien toteutumisen arviointi) suuntaan, joita asiakkaan ja sosiaalija/tai perhetyöntekijän keskusteluissa ja asiakassuunnitelmassa on nostettu tärkeiksi. Onko saatu
aikaan haluttu muutos ts. vaikutus asiakkaan toimintakyvyssä tai onko asiakas kokenut työskentelystä olevan hyötyä. Vaatimus on mitata toistuvasti aikaulottuvuudella asiakkaan edistymistä käyt-

kaan elämässä.
Määrällisin mittareiden on hyvin vaikeaa saada
oleellista tietoa lastensuojelun työmenetelmien
tuloksellisuudesta ja asiakkaiden palvelukokemuksista. Siksi asiakkaan osallisuutta korostava
arviointimenetelmä (BIKVA) on yksi keino saada
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tämällä sopivia tulosmittareita tai edistymistä
kuvaavia indikaattoreita. Lastensuojelussa tilannetta ja edistymistä seurataan seuraavilla osaalueilla: lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tekijät
(lapsen kehitys ja terveys, vanhemmuuden tarpeet,
lapsen kasvuympäristö, lapsen/nuoren kehitystä ja
terveyttä suojaavat ihmissuhteet ja elämänasiat,
tukitoimet, joiden arvioidaan auttavan parhaiten
lasta/nuorta ja vaikuttavuustavoitteet, jotka tukitoimilla aiotaan saavuttaa). Arviointi tapahtuu
sekä työntekijän että asiakkaan toimesta arvioiden
lapsen elämäntilanteen kokonaismuutosta asteikolla. Lisäksi asiakas antaa sanallisen arvioinnin muutoksista vaikuttavuustavoitteittain. Tällöin
kootaan tietoa mikä auttoi, mikä ei auttanut, mikä
apu koettiin hyödylliseksi, asiakkaan arvio lastensuojelun prosessista ja arvio lapsen/nuoren kehityksestä ja terveydestä vertaamalla nykytilaa lähtötilanteeseen/väliarvioon.

Yhteenveto
Jatkossa lastensuojeluhankkeessa pilotoitavia ja
tässä artikkelissa aikaisemmin esiteltyjä työn vaikuttavuutta parantavien menetelmien käyttöönottoa laajennetaan myös muissa Mustijoen sosiaalipalveluissa ja niiden mittaamisessa. Käyttöönottokokemukset analysoidaan. Tavoitteena on juurruttaa arviointimallit myös yhdeksi oppimis- ja
arviointitavaksi muiden arviointien, kuten asiakaskyselyjen rinnalle osaksi toimialalla uudistettavana olevaa osaamisen johtamista ja seuranta ja
arviointijärjestelmän rakentamista. Vaikuttavuuden arviointi rakentaa yhteyttä myös hoito- ja
palveluketjujen tarkasteluun. Menetelmiä käytetään jatkossa yhtenä osallisuusmenetelmänä kehitettäessä sosiaalipalvelujen asiakasosallisuuskäytäntöjä.
Rakenteessa alhaalta-ylös asiakkailta ja/tai työntekijöiltä tuleva tieto tai horisontaalisissa linjoissa
kulkeva tieto tulee saada johdon hyödynnettäväksi
mm. palvelujen laadun kehittämiseen ja palvelustrategian muodostamiseen.

Vaikuttavuustietoa tarvitaan toiminnan, sovittujen
tavoitteiden ja laadun toteutumisen seurantaan.
Tällöin edellytyksenä on asiakastyön vaikuttavuustiedon kartoittaminen ja sen analysointi. Kuntatasolla vaikuttavuustietoa tarvitaan kustannusvaikuttavuustarkasteluun, talousarvion toteutumisen seurantaan (toiminta- ja taloustiedot), koettujen asiakasvaikutusten ja palvelutyytyväisyyden
tarkasteluun sekä palvelujärjestelmän ja hoito- ja
palveluketjujen toimivuuden analysointiin.
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Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita
ja työkirjoja 2008:2, 22-27. Yliopistopaino.
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Päivähoitoon haku toimikaudeksi 2010 – 2011
Hakukaavakkeita ja lisätietoja
Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on haettavana 1.8.2010 vapautuvat hoitopaikat.

Nykyisille asiakkaille on jaettu/lähetetty tietojentarkistuslomake hoitopaikkojen kautta.

Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri
vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Mikäli
lapsellasi on kuitenkin hoidon tarve syksyllä 2010,
täytä sähköinen päivähoitohakemus välittömästi.

Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hakemus päivähoitoon Mäntsälän kunnan kotisivuilla
osoitteessa www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet.
Tietoja kunnallisesta päivähoidosta Mustijoen
perusturvan alueella voi lukea osoitteessa
www.mantsala.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/paivahoito-ja-esiopetus.
Jokaiselle elo- syyskuussa 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.
Tietoja tuen määrästä saa edellä mainituilla päivähoidon internetsivuilta.
Päivähoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä
Teitä palvelee paikkatyöryhmän vastuuhenkilö
Merja Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpostilla merja.harmokivi@mantsala.fi.

Pidetään ympäristö siistinä
Keväiseen tapaan koirankakka-asiat ovat puhuttaneet kävelyteillä kulkijoita.
Asiasta on Luonnollisesti Pornainen –lehdessäkin ollut vuosien varrella
useita juttuja, mutta muistutamme vielä koiranomistajia vastuusta korjata
koiransa jätökset pois kulkuväyliltä. Suurin osa koiranomistajista on tunnollisia ja koiriensa käyttäytymisestä vastuunsa kantavia, muutama piittaamaton koiranomistaja pilaa helposti kaikkien maineen.
Koirien syyksi ei kuitenkaan voi laittaa yleistä roskaantumista, joten pyritään kaikki yhdessä parantamaan ympäristön siisteyttä.
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Niin kuin lehden edellisessä numerossa kerrottiin, Pornaisten kunta on helmikuussa siirtynyt Järvenpäässä
toimivan KUUMA-kuntien yhteisen vaihdepalvelun käyttäjäksi. Vaihteen numero säilyy entisellään, kuten
myös monet muut numerot. Muutoksia on kuitenkin tullut ja ne on päivitetty tähän noin vuosi sitten Luonnollisesti Pornainen –lehdessä julkaistuun luetteloon.

KUNNAN PUHELINNUMEROITA
Kunnantoimisto

Kirjasto

puhelin
- kiint.hoitaja
faksi
osoite

puhelin
- kiint.hoitaja
faksi
osoite
aukiolo

019 5294 500 vaihde
040 506 9585
019 6647 006
Kirkkotie 176, PL 21,
07171 Pornainen
aukiolo
ma-ke
8.00–16.00
to
8.00–18.00
pe
8.00–12.15
puhelinvaihde avoinna:
ma-to
8.00–16.00
pe
8.00–12.15
kotisivut
www.pornainen.fi
sähköposti:
- yleinen
kunta@pornainen.fi
- henkilöille etunimi.sukunimi@pornainen.fi
- vapaa-aika vapaa-aika@pornainen.fi

kotisivut
sähköposti
- henkilöille

Yläkoulu
puhelin
- kanslia
- rehtori
- opett.huone
- kiint.hoitaja
faksi
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut
Palvelut järjestetään yhteistyössä Askolan, Pukkilan
ja Myrskylän kuntien kanssa, isäntäkunta Askola
puhelin

040 527 7653
040 543 1119
040 174 5084
040 558 2569
019 664 9341
Koulutie 4, 07170 Pornainen
www.pornainen.fi/yla-aste
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

040 763 9389 ympäristöpäällikkö

Kirveskosken koulu

0400 415 083 rakennustarkastaja,
päivystysaika Pornaisissa
to klo 16.00–18.00

puhelin
- rehtori
- opett.huone
- kiint.hoitaja
Wanha koulu
faksi
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

0400 500 244 ympäristönsuojelusihteeri,
Pornaisissa ke klo 8.30-11.30
asiakaspalvelu 040 710 9107 ja 040 710 9108
faksi
osoite
aukiolo

040 174 5060
040 506 9585
019 6647 006
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
ma, ti, to
11.00–1900
ke, pe ja arkipyhien aattoina 8.30–15.00
www.pornainen.fi
porkir@pornainen.fi
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

019 5232 009
Askolantie 28, 07500 Askola
ma-ke
8.00–15.45
to
8.00–17.00
pe
8.00–14.00
www.askola.fi

040 527 7653
040 565 7214
040 174 5082
040 558 2569
040 174 5051
019 664 9340
Koulutie 4, 07170 Pornainen
www.kirveskoskenkoulu.net
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

kotisivut
sähköposti
- ymp.suojelu ymparistonsuojelu@askola.fi
- henkilöille etunimi.sukunimi@askola.fi

Kirveskosken
koulu
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Kirveskosken esikoulu
puhelin
- kiint.hoit.
osoite
sähköposti
- henkilöille

Tekniset palvelut

040 583 9527
040 558 2569
Koulutie 4, 07170 Pornainen

Vesihuoltolaitos
Pornaisten kunnan vesihuoltolaitoksen käyttötehtävistä vastaa Mäntsälän Vesi, Heikinkuja 4,
04600 Mäntsälä
puhelin
040 314 5441 toimitusjohtaja
040 314 5447 toimistosihteeri
040 314 5436 vesihuoltomestari
vikailmoitukset:
- työaikana
040 314 5436
- muulloin
0400 802 591

etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Jokimäen koulu
puhelin
- koulunjoht.
- kiint.hoitaja
faksi
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

019 6649 008 ja 040 174 5068
0400 628 719
0400 940 243
019 6649 171
Anttilantie 8, 07150 Laukkoski
www.laukkoskenkoulu.net
jokimaen.koulu@pornainen.fi
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Lämpölaitos
osoite
Välitie, 07170 Pornainen
puhelin lämpöyrittäjille:
0400 808 695 (Esko Peltola)
040 577 6290 (Jouko Peltola)
050 544 7608 (Matti Halla)

Laukkosken koulu
puhelin
- koulunjoht.
- esiluokka
- kiint.hoitaja
faksi
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

Jätehuolto
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
puhelin
020 637 7070
- palvelunro 0200 70707
- jäteneuvonta 020 637 7088
osoite
Ankkurikatu 8,
06100 Porvoo
kotisivut
www.iuj.fi

019 6649 128 ja 040 174 5070
0400 628 719
040 592 1277
0400 940 243
sama kuin puhelin
Krouvarintie 64, 07150 Laukkoski
www.laukkoskenkoulu.net
laukkosken.koulu@pornainen.fi
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Jäteasemat
Mömossenin pienjäteasema
puhelin
020 637 7085
osoite
Ampumaradantie 3, 04130 Sipoo
avoinna
ti klo 11.00–19.00
pe klo 9.00–17.00

Halkian koulu
puhelin
- koulunjoht.
- kiint.hoitaja
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

019 6648 130, 040 174 5072
019 2662 622, 040 569 6521
040 583 9562
Nummentie 4, 07190 Halkia
www.parkkoja.net/

Domargårdin jäteasema
puhelin
020 637 7080
osoite
Ritamäentie 20, 06200 Porvoo
avoinna
arkisin klo 7.00–19.00
la klo 9.00–14.00

etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Parkkojan koulu
puhelin
- koulunjoht.
- opett.huone
- kiint.hoitaja
faksi
osoite
kotisivut
sähköposti
- henkilöille

019 2662 600
019 2662 622, 040 569 6521
019 2662 621
040 583 9562
019 6648 301 tai 019 2662 666
Alkutaival 16, 07190 Halkia
www.parkkoja.net/
parkkojan.koulu@pornainen.fi
etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Parkkojan koulu
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Pelastuslaitos: Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos
puhelin
09 8394 0004 päivystävä
palotarkastaja
09 8394 0803 päivystävä
palomestari
Pornainen
09 8394 0750 tai 0400 415 082 apulaispalopäällikkö
- toimisto
Pornaisten paloasema, Välitie 2
- faksi
09 8394 0730

Nuorisotila PONU
puhelin
osoite

019 6647 050
Koskitie 2, 07170 Pornainen

Isojärven leirimaja
varaukset
osoite

0400 937 704 vapaa-aikatoimisto
tai sähköpostitse
vapaa-aika@pornainen.fi
Suvirannantie 210, 07190 Halkia

Nuohooja

0400 107 210 Markku Lampinen

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, joissa isäntäkuntana on Mäntsälä ja yhteistoiminta-alueen
nimenä on Mustijoen perusturva.
Lisätietoja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista:
Mäntsälän kunta
Leikkaa talteen muuttuneet numerot
puhelin
019 264 5000 vaihde
kotisivut
www.mantsala.fi

Huom. Pornaisten terveysaseman ja hammashoitolan puhelinnumerot ovat 15.3.2010 alkaen muuttuneet
Pornaisten terveysasema
puhelin
040 314 5810
osoite

Yöpäivystys

Á klo 22–08
Porvoon sairaala, Sairaalatie 1,
Porvoo
puh. 019 5482 551

Laboratorio

Pornaisten terveysasema ti ja to
ajanvarauksella ma-pe 8.00–11.00

Latiskantie 3, 07170 Pornainen

Lääkärin vastaanotto:
ajanvaraus
ma-pe klo 8.00–11.00

puh. 040 314 5810

puh. 040 314 5810

Muut potilasasiat:
ma, ti ja to klo 11.00–16.00
ke ja pe klo 11.00–15.00

ja
Mäntsälän terveysasema ilman
ajanvarausta
ma-to 7.30–11.30 ja pe 7.30–10.30

puh. 040 314 5801
Ilta- ja viikonloppupäivystys:
Á ma-pe 16–22 ja la-su ja
pyhät 8–22
Porvoon sairaala, Sairaalatie 1,
Porvoo
ajanvaraus klo 15 alkaen,
puh. 040 584 7187
tai
Mäntsälän terveysasema,
Kivistöntie 14, Mäntsälä,
ajanvarauksella, puh. 019 2645 500

Röntgen

Sipoon terveyskeskus,
Jussaksentie 14, Nikkilä,
ajanvaraus ma-to 13.00–14.00
puh. 050 569 4501
ja
Mäntsälän terveysasema,
Kivistöntie 14, Mäntsälä,
ajanvaraus ma-pe 13.30–14.30,
puh. 019 2645 529
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Sairaanhoitajan vastaanotto:
päivystysvastaanotto ma-pe
klo 8.00–11.00,
muuten ajanvarauksella ma-pe
klo 12.00–12.30
puh. 040 314 5093
Kotisairaanhoito:
puhelinaika ma-pe klo 8.00–16.00
puh. 040 314 5092
Lastenneuvola
Pornaisten ja Laukkosken alueen
lapset
Ajanvaraus ja puhelinaika:
ma-pe klo 12.00–13.00
puh. 040 314 5107

Pellavakoti oikealla

Aurinkomäen palvelukeskus

Halkian alueen lapset
Ajanvaraus ja puhelinaika:
ma-pe klo 12.00–13.00
puh. 040 314 5094

puhelin
- vast.sair.hoit 040 314 5043
- vastuuhoitaja 040 314 5140
- os. Tammela 040 558 2960
- os. Mäntylä 040 558 2961
- keittiö
040 174 5064 Blue Service Partners Oy
- kiint.hoitaja 040 558 2970
osoite
Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen
sähköposti
- henkilöille etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Äitiys- ja ehkäisyneuvola
Ajanvaraus ja puhelinaika:
ma-pe klo 12.00–13.00
puh. 040 314 5108
Kouluterveydenhoito
Yläkoulu sekä Kirveskosken,
Laukkosken ja Jokimäen koulut
puh. 040 314 5088

Dementiakoti Pellava
puhelin
040 314 5136
sairaanhoitaja 040 314 5092
muistihoitaja 040 314 5104 parilliset viikot
ke 9-10
osoite
Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen

Halkian ja Parkkojan koulut
puh. 040 314 5094
- kiint.hoitaja puh. 040 558 2970
sähköposti:
- henkilöille

Kotihoito-osasto

etunimi.sukunimi@mantsala.fi

puhelin
osoite
sähköposti
- henkilöille

Hammashoitola
Ajanvaraus ma-pe klo 8.00–10.00
puhelin

040 314 5806, 040 314 5807 ja
040 314 5808
osoite
Latiskantie 3, 07170 Pornainen
- kiint.hoitaja 040 558 2970
sähköposti:
- henkilöille etunimi.sukunimi@mantsala.fi

040 314 5666 kotihoidonohjaaja
040 314 5092 tiimivast. Pornainen
Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen
kotipalvelu@mantsala.fi
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Päivähoito

Muita numeroita

Paikkatyöryhmän vetäjä Merja Harmokivi
puhelin
040 314 5748
Päivähoidon päällikkö Erja Sihlman
puhelin
040 314 5734

Terveydensuojeluviranomaisen palvelut
(elintarvikevalvonta, asuntojen ja oleskelutilojen sisäilmavalvonta, talousveden ja uimaveden valvonta, tupakkavalvonta,
kemikaalivalvonta, jne.)

Perhepäivähoito sekä
esikoululaisten hoitoryhmät
Reppu ja Sopukka

Terveydensuojelun yhteystiedot
puhelin
040 168 8844 arkisin klo 9.00–12.00
päivystävä terveystarkastaja
019 520 4246 asiakaspalvelu
osoite
Porvoon kaupunki, terveydensuojelu,
Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo,

Päiväkodin johtaja Tiina Korhonen
puhelin
040 314 5084, soittoaika
ma-ti ja to-pe 9-10

Päiväkoti Aurinkolinna

Kunnaneläinlääkintäpalvelut

osoite
Mäntymäentie 1, Pornainen
Päiväkodin johtaja Satu Nevala
puhelin
040 314 5085 soittoaika
ma-ti ja to-pe 9-10
Ryhmät:
Muksula
040 314 5116
Nappula
040 314 5115
Pallero
040 314 5114

Eläinlääkärin yhteystiedot
Askolan vastaanotto
ajanvaraus
arkisin 8.00–9.00
puhelin
0400 403 189
faksi
019 663 0128
osoite
Terveystie, 07500 Askola
Porvoon vastaanotto
ajanvaraus
arkisin 8.00–9.00
puhelin
019 520 4247
faksi
019 520 4545
osoite
Peippolantie 3, 06100 Porvoo

Päiväkoti Linnunlaulu
osoite
Paalantie 1, Pornainen
Päiväkodin johtaja Satu Nevala
puhelin
040 314 5085, soittoaika
ma-ti ja to-pe 9-10
Ryhmät:
Keltasirkku
040 314 5109
Pikkusirri
040 314 5110
Kivitasku
040 314 5111
Peukaloinen 040 314 5112
Sinitiainen
040 314 5113

Elintarvikelaboratorion palvelut
(mm. kaivovesien tutkimukset, tuhoeläintunnistukset, sinilevätunnistukset, elintarvikkeiden omavalvontatutkimukset)

Elintarvikelaboratorion yhteystiedot:
puhelin
019 520 4257 näytteiden vastaanotto
faksi
019 520 4545
osoite
Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio
Peippolantie 3, 06100 Porvoo

Löytöeläinten talteenotto:
T:mi Rinis
puhelin
osoite

040 700 5859
Kupsenkyläntie 291, 07190 Halkia

Linnunlaulun päiväkoti
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedostusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2010

Painosmäärä
2100 kpl

Painopaikka
Keravan Kopiopalvelu Oy

