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Tässä kevään lehdessä kerromme mm.
koulujen hienosta yhteistyöstä eli
yhteisestä joululevystä, joka ilmestynee
sopivasti joulumarkkinoille.
Uusi osoitekartta on ilmestynyt ja
myös uusi palveluhakemisto on tulossa.
Toivomme vastauksianne lehden
lopussa olevaan
joukkoliikennekyselyyn.
Hyvää kevättä!
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Kunnanjohtajan tervehdys
Hyvä pornaislainen!
Olen siirtynyt
maaliskuun alusta
kunnassamme
toisiin tehtäviin.
Sivistystoimenjohtajan pesti jää
pääosin Kirveskosken rehtorin,
Marjo Rissasen
hyvään huomaan
ja otan erinomaisesti hoidetun
kunnanjohtajan
ruorin käsiini hallintojohtaja Seija
Marttilalta – uusi
kevät, uudet kujeet.

man ja kunnan turvallisuussuunnitelman työstämisessä olen tiiviisti mukana jatkossakin.
Mustijoen perusturvan suuntaan tulee yhdessä
Mäntäsälän kanssa mietittäväksi ja päätettäväksi,
millaisin sävelin jatketaan ja onko Askola mukana
yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen kohtalo on
myös esillä tämän vuoden aikana.
Mennyt vuosi 2010 oli taloudellisesti Pornaisten
kunnalle ennakkotiedon mukaan hyvä ja siten
parantaa mahdollisuuksia toteuttaa tulevaisuuden
mittavia investointeja – toki pröystäilyyn ei ole
varaa. Ponnistelut palvelujen kehittämiseksi jatkuvat.
Tässä samalla haluan kiittää kaikkia niitä, jotka
ovat minua valintani johdosta muistaneet: ystävät,
naapurit, ”kylän väki” sekä yhteistyökumppanit.
KIITOS!

Markku Hyttinen

Kaikki koulutoimen sisällöt eivät toki osaltani jää,
sillä ajankohtaiset isot asiat kuten LaukkoskenJokimäen koulurakentaminen ja piakkoin julkaistavan kouluterveyskyselyn tulokset ovat osa kunnanjohtajankin työnsarkaa. Nuorisotoimen kehittämisessä, terveyden ja hyvinvoinnin suunnitel-

Samalla toivotan kaikille kuntalaisille aurinkoista
alkanutta kevättä!
Markku Hyttinen, kunnanjohtaja

Uusi osoitekartta
Kunnan osoitekartta uusitaan. Vuonna 2003 painettu
osoitekartta on jo monelta osin vanhentunut. Kyliin on
tullut uusia tiennimiä ja uusia asuinalueita Kotojärven,
Linnunlaulun ja Portin alueelle.
Ajantasainen kartta löytyy kunnan kotisivujen kohdasta:
http://www.pornainen.fi/?1;2;10100;5900.10100.html
Kartta on saatavilla myös kunnantoimistosta.
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Pornaisten
kunnankirjasto
Pornaisten
kunnankirjasto
Kirjastossa ”myllerrysten kevät”

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
S-posti: porkir@pornainen.fi
Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad
040 356 8573

Uudistamme kokoelmaa eli käymme koko kirjaston kokoelman lävitse kevään aikana. Kirjaston
poistomyyntikärryihin ilmestyy viikoittain poistomyyntikirjoja, hintaan 0.20 euroa kappale. Tervetuloa ostoksille! Kirjaston äänikirjojen valikoima täydentyy tänä vuonna englanninkielisillä
äänikirjoilla.

Vuoden 2011 alusta muuttuneet aukioloajat:
Talviaukioloaika (1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12.)
ma, ti ja to 12.00–20.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 9.00–15.00

Konsolipelit
Kirjaston konsolipelikyselyn voitti Wiikonsolipelit

Kesäaukioloaika (1.6.–31.8.)
ma, ti ja to 12.00–19.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 10.00–15.00

Kirjastoon on tilattu muun muassa seuraavat pelit
Bakugan: Battle Brawlers
Crash Bandicoot: Mind over Mutant
Kung Fu Panda
Kung Fu Panda : Legendary Warrio
Lego Indina Jones : the orginal adventures
Madagascar 2
Michael Jackson The Experience
NewU
Raving Rabits Travel in Time
Red Steel 2 + Motion Plus
Tom Clancy`s HAWX2
Toivomme saavamme pelit kirjastoon ja
lainattavaksi alkukevään aikana.

Muistithan konsolipeleistä tämän:
Kirjastosta lainattavissa peleissä on oltava lainausoikeudet ja näin ollen pelejä ei voi hankkia kuin
ainoastaan lainausoikeudet takaavilta ja luotettavilta tahoilta. Pelejä ei siis voi mielivaltaisesti
ostaa esimerkiksi kaupasta ja laittaa lainattaviksi. Kirjasto maksaa näistä aineistoista huomattavasti tavallista vähittäiskauppahintaa korkeamman hinnan. Kadonnutta tai vahingoittunutta
peliä ei siten voi korvata muuten kuin rahalla.
Korvaushinnan suuruus voi tulla ikävänä
yllätyksenä, pidäthän siis hyvää huolta lainaamastasi materiaalista. Usein suosituimmat
pelit eivät ole ainakaan heti tai välttämättä koskaan saatavissa lainausoikeuksin. Tästä syystä
tarjonnassa voi olla merkittäviä rajoituksia.
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Luovien vastakohtaisuuksien Pornainen?
Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu on maaseudun kulttuuriohjelma vuosille 2010–2014 joka
kehottaa maaseudun asukkaita etsimään, löytämään ja hyödyntämään oman alueensa luovien
vastakohtaisuuksien tilan.
Maaseudun luovat vastakohtaisuudet syntyvät
maaseudulle annetuista erilaisista merkityksistä ja
käsityksistä ja niiden kohtaamisista. Esimerkiksi
Kainuun Puolangalla kansanluonnetta on pidetty
synkkänä, mutta samalla ollaan ylpeitä omasta
kotiseudusta. "Puolangan pessimismipäivillä"
heinäkuussa ohjelma on huonoa, paikka huonosti
opastettu ja yleisö ei viihdy. Kaikesta huolimatta
tai juuri siitä syystä tämä uusi tapahtuma on lisännyt yhteisöllisyyttä, tehnyt paikkakuntaa tunnetuksi ja tukenut alueen elinkeinoja.
Kaivostyö on muodostunut osaksi usean outokumpulaisten identiteettiä ja tuo identiteetti ja
kaivoshistoria ovat antaneet inspiraation muotoilija Hanna Hirvosen kankaiden kuviointiin. Hirvosen yritys Hañhi Design hyödyntää muutakin paikallista historiaa ja muotokieltä tuotteissaan. Luova vastakohtaisuus löytyy modernista ja perinteisestä.
kuin tulos ja tase kun he päättävät näiden organisaatioiden toimintaedellytyksistä. Kulttuuri vahvistaa terveyttä ja tekee yhteisöllisyydestä mukavaa.

Jotta maaseudulla olisi näitä luovia vastakohtaisuuksien tiloja, tulee kulttuurin olla elinvoimaista
ja helposti saavutettavissa. Kunnalliset kulttuurisihteerit kuuluvat valitettavasti jo kulttuuriperintöön, mutta ihmisten tarpeet saada kulttuuripalveluja ovat vain lisääntyneet. Kuntien kulttuuritoiminta tulee nähdä mahdollistajana ei niinkään
tuottajana. Useampi suomalainen kunta on jo todennut, että yhteistyö kannattaa. Esimerkkeinä
Suupohjan kulttuuriyhdistys tai Kiiminkijoen
opisto tahoista jotka tuottavat kulttuuripalveluita
alueensa kunnille.

Missä on Pornaisten luovien vastakohtaisuuksien
tila? Suomalainen maaseutu on täynnä kulttuurista
osaamista ja rikkauksia joka odottaa löytäjäänsä.
En tunne Pornaista tai pornaislaisia sen tarkemmin, mutta tiedän että löydätte sen varmasti.
Heli Talvitie
Kirjoittaja on Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän sihteeri. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu on ryhmän julkaisema
ohjelma maaseudun kulttuurin kehittämiseksi.
Ohjelman toimenpiteet ovat suunnattuja sekä
päättäjille että maaseudun asukkaille itselleen.
Pornaisten kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad on Kulttuuriteemaryhmän jäsen.
Lisätietoja: www.maaseutupolitiikka.fi/kulttuuri

Maaseudun kulttuurin vahvuus on sen omaehtoisuudessa. Kansalaisopistot ja kirjastot ovat tärkeitä organisaatioita tämän omaehtoisuuden vahvistajana. Opiston kursseilla voit syventää taitojasi
monella taiteenalalla ja kirjastoissa seurataan asiakkaiden tarpeita koskevatpa ne sitten uusia kurssikirjoja, kaunokirjallisuutta tai jopa urheiluvälineitä. Päättäjillä tulisi olla vaakakupissa muutakin
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Koulujen kuulumisia
Tunnethan jou-jou-joulun?
Pornaisten kouluissa on meneillään mielenkiintoinen, musiikillinen lukuvuosi: joululauluja on laulettu jo syyskuusta alkaen ja jatkettu vielä joulun
jälkeenkin. Syy siihen on se, että opettajien mielessä on siintänyt ajatus yhteisen joululevyn tekemisestä. Ajatus sai alkunsa jo viime keväänä, kun
Laukkosken koulun amfiteatterissa kokoonnuimme ja pohdimme: tehtäisiinkö koulujen yhteinen
joululevy?

Tammikuun 2011 lopulla kuukausia kestänyt harjoittelu päättyi, kun Jari Loisa ja Jorma Vaalasmaa
äänittivät levylle tulevat kappaleet seurakuntatalolla ja kirkossa. Eri-ikäiset oppilaat esittävät laulaen ja soittaen monenlaista musiikkia. Mitäpä
projektista tuumaavat musiikinopettaja Minna
Vihko ja yläkoulun kuorolaiset Anna Pursiainen ja
Kriska Vaalio?
Minna Vihko, yläkoulun musiikinopettaja ja projektin taiteellinen johtaja:

Pornaisten kouluissa on monenlaista musiikillista
taituruutta: osaavia oppilaita ja opettajia. Olisi
mielenkiintoista saada tallennettua tuota osaamista
myös laajemman kuulijakunnan iloksi. Näin tapahtuikin. Syyskuussa tapasimme Kirveskosken
koululla ja ajattelimme aloittaa projektin ”sammutetuin lyhdyin”, suurta ääntä pitämättä. Oppilaille
kerrottiin, että joululauluja harjoitellaan ja saattaa
olla, että ne päätyvät koulujen yhteiselle joululaululevylle, joka julkaistaan marraskuussa 2011.
Joululevyprojektin edetessä tekijöiden innostus on
kasvanut koko ajan. Myös Porvoonseudun musiikkiopisto kiinnostui joululevyajatuksestamme
ja tuli jousiorkesterillaan mukaan. Tämä levyprojekti nivoutuu erinomaisesti Pornaisten koulujen
kuluvan lukuvuoden yhteiseen teemaan ”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys”, joka yksi opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista.

Levytysprosessi oli musiikinopettajalle valtavan
hieno! Se alkoi yläkoululaisten harjoitusten osalta
syyskuussa ja päättyi levytykseen tammikuun viimeisinä päivinä. Asennoiduimme oppilaiden kanssa siihen, että tällä kertaa joulu kestää Pornaisissa syyskuusta tammikuun loppuun. Ja miten he
työskentelivätkään! Useimmiten kaksi tai kolme
välituntia päivässä käytettiin harjoitteluun. Iloitsin oppilaiden syvästä sitoutumisesta, uskollisesta
harjoituksissa käymisestä, pitkäjänteisyydestä – ja
heidän omasta halustaan päästä yhä parempiin
lopputuloksiin. Levytyspäivien lähestyessä tunnelma harjoituksissa oli käsinkosketeltavan keskittynyt ja yhteiseen, tärkeään päämäärään tähtäävä. Lopuksi itse äänitystilanteessa syntyi sitten
vielä jotakin aivan uutta, kun jokaikinen yritti

Minna Vihko, Jari Loisa ja Kirsi Vaalio neuvottelevat.

Nyt tarkkana Kirveskosken koulun kuoro!
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Porvoonseudun musiikkiopiston orkesteri ja yli 50 laulajaa: Nyt sytytämme kynttilän

Kirveskosken kulun kolmoset ja Tähdenlento.

aivan parastaan ja antoi kaikkensa yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseen. Tunnetila oli vahva, ja
käsitin, että tässä oli kyseessä kollektiivinen ns.
flow-kokemus, jolloin aika pysähtyy. Sellainen jää
kokijalleen lähtemättömästi mieleen.

monta hyvää ottoa kannustaen mukavasti kuorolaisia ja soittajia. Perjantai-iltapäivänä meiltä
vaadittiin tsemppimieltä, kun auringon paahtaessa seurakuntasalia kaikki 80 muusikkoa pyrkivät
huippusuorituksiin.

Toinen antoisa asia prosessissa musiikinopettajalle on ollut tutustuminen kunnan kaikkien alakoulujen musiikinopetukseen. Oli mahtavaa kuulla
hienoja esityksiä, jotka olivat kaikki eriluonteisia
keskenään. Lapset – ja opettajat – antoivat todella
parastaan!

Vielä maanantaiaamuna 31. tammikuuta kokoonnuimme kirkkoon laulamaan omia a cappella
-kappaleitamme. Aloitimme äänenavauksella ja
ryhdyimme tosi toimiin kappaleella Go, Tell It On
The Mountain. Äänitimme myös kappaleen Kuului
laulu enkelten sekä mielettömän hienosti onnistuneen En etsi valtaa loistoa. Kirkossa laulaessa oli
intensiivinen ja rento tunnelma. Äänitykset onnistuivat kaiken kaikkiaan yli odotusten ja monesta
hyvästä versiosta Minna Vihko valitsee kaikkein
parhaimmat levylle. Nyt odotamme innolla, millainen levystä mahtaa tulla!

Anna Pursiainen 9c ja Kriska Vaalio 9a:
Yhdellä syyskuisista välitunneista musiikinopettajamme Minna Vihko kokosi meidät, yläkoulun
kuorolaiset, ensimmäisen kerran koolle. Minna
kertoi, että Pornaisten kunnan kaikki koulut tekisivät yhteisen joululevyn. Aloimme harjoitella
kaikenlaisia joululauluja erilaisin kokoonpanoin
miettien, mitkä niistä päätyisivät levylle. Ihme
kyllä, emme syksyn mittaan juuri kyllästyneet
käymään harjoituksissa, vaikka samojen laulujen
toistaminen välillä väsyttikin. Levytys tuntui tuolloin vielä kaukaiselta ajatukselta.
Levytys alkoi perjantaina 28. tammikuuta seurakuntakeskuksella. Levytimme ensin yhdessä Kirveskosken koulun kuoron kanssa laulun Tulkoon
joulu. Yläkoulun kuoro ja soitinyhtye levyttivät
vielä Mä kanssa paimenten -nimisen joululaulun.
Jari Loisa ja Jore Vaalasmaa ”purkittivat”

Laukkosken koulun kanteleensoittajat: Jouluaattona.
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hyvästä evästyksestä koulukeskuksen keittiölle ja
Sirkka Salennolle. Henkisestä tuesta kiitos kuuluu
Mauri Vihkolle, joka tuli Pornaisiin viettämään
vapaapäiväänsä ja auttoi monissa käytännönjärjestelyissä ensimmäisenä äänityspäivänä. On hienoa,
että kaikki mukaan pyydetyt henkilöt ovat heti
olleet valmiit auttamaan tässä yhteisessä yrityksessä!

Kiitokset
Suuri kiitos projektin onnistumisesta kuuluu musiikkia opettaville opettajille, joita ovat: Minna
Vihko (Pornaisten yläkoulu), Tuula Olkanen
(Laukkosken koulu), Eija Fält (Jokimäen koulu),
Merja Haapaniemi (Parkkojan koulu), Sari Goltz,
Päivi Laitinen (Kirveskosken koulu) ja Laura
Mellais (Porvoonseudun musiikkiopisto) sekä
levyllä laulaville ja soittaville oppilaille, joita
mukana oli kaiken kaikkiaan noin pari sataa! Levyn äänittäminen ei olisi onnistunut ilman Pornaisten seurakunnan ja Risto Poutasen apua. Jari
Loisa ja Jorma (Jore) Vaalasmaa äänittivät kappaleet ammattitaidolla ja huumorilla. Kirsi Vaalio
kuunteli tarkasti kirkossa yläkoulun kuorojen
sulosointuisia säveliä ja selkeää artikulaatiota. Irja
Kuisma säesti Jokimäen koulun kyyneleen silmäkulmaan synnyttävän, kauniin kappaleen ja UllaStina Uusitalo-Ikonen valmensi Matleena Kohosen rauhaisan kantele-esityksen. Kaikille edellä
mainituille lämpimät kiitokset jo tässä vaiheessa!

Mutta, mutta työ on vielä kesken. Meneillään on
vielä yläkoululaisten levynkannen suunnittelukilpailu. Voittoisan työn pohjalta Harri Vaalio suunnittelee levyn graafisen ilmeen. Ajatus on, että
levy julkaistaan marraskuussa 2011 Pornaisten
joulunavajaisissa. Niin, se onkin jo kokonaan
toinen juttu…
Yhteistyössä on voimaa!
Kuulumiset kirjasi ja kuvasi
Marjo Rissanen, projektin koordinaattori
PS.
a) Otsikko viittaa Kristina Bertinin sanoittamaan
ja Sari Goltzin säveltämään joululauluun, jonka levyllä esittävät Kirveskosken koulun 2.luokkalaiset.
b) Joululevyn myynnistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Tähän mennessä saadusta taloudellisesta tuesta
voimme kiittää Pornaisten Yrittäjät ry:tä, Aktiasäätiö-Porvoota, Porvoonseudun musiikkiopistoa ja Sauli Tyniä sekä Pornaisten kuntaa. Laitteiden ja oppilaiden kuljetuksesta kiitos kuuluu Hannu Kolehmaiselle ja Tapani Teikarille sekä

Yläkoulun Pikkukuoro kirkossa 31.1.2011
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Sivistystoimenjohtajan tehtävien
hoitaminen 1.3.2011 alkaen

Koulujen työaikoja
Kevätlukukausi 2011
Koulu päättyy la 4.6.2011

Maaliskuusta alkaen sivistystoimenjohtajan
tehtäviä hoitaa oman toimensa ohella
Kirveskosken koulun rehtori Marjo Rissanen,
puhelinnumero hänelle on 040 565 7214 ja
sähköposti
marjo.rissanen@pornainen.fi.

Lukuvuosi 2011 – 2012
Syyslukukausi: ti 9.8.2011 - to 22.12.2011
Syysloma: 24.–28.10.2011 (vko 43)
Vapaapäivä: ma 5.12.2011
Kevätlukukausi: ma 9.1.2012 - la 2.6.2012
Talviloma: 20.–24.2.2012 (vko 8)
Pääsiäinen: pe 6.4.2012 - ma 9.4.2012
Vapaapäivä: ma 30.4.2012

Pornaisten yläkoulussa juhlistettiin Lucian päivää Lucia-kulkueella
joismaalaista kansanuskomusta. Juliaanisen kalenterin mukaan joulukuun 13. oli vuoden pimein
päivä Suomessa. Valkoiseen pukuun ja kynttiläkruunuun pukeutunut Lucia toi valoa pimeyden
keskelle. Suomeen Lucia-perinne saapui 1900luvun alkupuolella Ruotsista, ja sillä on edelleen
suurempi merkitys suomenruotsalaisten keskuudessa.

Pornaisten yläkoulussa juhlittiin viime vuonna
Lucian päivää Lucia-kulkueella. Kulkue koostui
Lucia-neidosta eli erityisluokanopettaja Milla
Kykkäsestä, yläkoulun kuorolaisista sekä muutamasta tiernapojasta. Tämä valkoisiin pukeutunut
ja kynttilöitä kantanut joukko esitti Santa Lucialaulun, säkeistöjä niin suomeksi, ruotsiksi kuin
italiaksikin laulaen. Yläkoulun lisäksi kulkue
esiintyi Kirveskosken koululla ja seurakuntatalolla. Myös Pornaisten peruskoulujen vanhempainyhdistys oli juhlistanut päivää leipomalla
jälkiruoaksi perinteisiä Lucian päivän leivonnaisia, lussekatt-pullia.

Legenda Pyhästä Luciasta on lähtöisin 300-luvun
Italiasta. Tarinasta on monia eri versioita, mutta
yleisimmän mukaan Lucia oli kääntynyt kristinuskoon ja sen vuoksi kärsinyt vainoissa marttyyrikuoleman. Ajan myötä hänestä tuli yksi suosituimmista katolisen kirkon pyhimyksistä ja hänen kunniakseen alettiin viettää muistopäivää.

Suomessa 13. joulukuuta vietettävä Lucian päivä
on alun perin Pyhän Lucian muistopäivä. Pyhimyskulttiin on suomalaisessa juhlassa kuitenkin
sekoittunut saksalaista adventtiperinnettä ja poh-

Erika Laine 9b

Yläkoulun 8.-9. -luokkalaisten kuoro sekä erityisluokanopettaja Milla Kykkänen Luciana.
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Sotaveteraanit vierailivat Pornaisten yläkoululla
Vuoden 2010 marraskuun viimeisenä
päivänä Pornaisten yläkoululla juhlittiin
Suomen 93-vuotista itsenäisyyttä veteraanijuhlan merkeissä. Kunniavieraina
tilaisuudessa oli paikallisia sotiemme
veteraaneja, jotka olivat olleet mukana
puolustamassa maamme itsenäisyyttä
toisessa maailmansodassa.
Tilaisuuden aluksi juontajina toimineet
Kriska Vaalio ja Fanni Mantela toivottivat paikalle saapuneet tervetulleeksi ja
kertasivat lyhyesti itsenäisen Suomen
historian vaiheita. Matleena Kohosen
konserttikantele-esitystä seurasi yksiFanni Mantela ja Kriska Vaalio juonsivat veteraanijuhlan ja haastattelivat
tyiskohtaisempi kuvaus sodan etenemiVantaan veteraanien ja reserviläisten yhdistyksestä tulleita vieraita.
sestä veteraanien mukanaan tuoman
videon muodossa. Sodan henkilökohtaisesti kokeneen näkökulman tilaisuuteen toivat Pauli Eerikäinen ja Erkki Kokko, jotka kertoivat keskittyneenä
kuuntelevalle yleisölle omia kokemuksiaan ja muistojaan sodasta; niin rintamalle lähdöstä, taisteluista kuin
kotiinpaluustakin. Varmasti monien raskaidenkin kokemuksien ohella kertojilla oli myös muistoja, joita he
muistelivat pilke silmäkulmassa. Perinteiden mukaisesti juhla loppui Maamme-lauluun airueen poistuessa
Suomen lippua kantaen.
Erika Laine 9b

Ympäristötaidetta Halkian koululta
Monen ohikulkijan matkaa ovat ihastuttaneet Halkian koulun läheisyydessä tien
joen puoleisella pellolla katselevat lumiukkoryhmät. Otimme yhteyttä Halkian
koulun opettajaan Annukka Timoseen,
joka kertoi, että: ” Lumiukko-tempaus
liittyy Vihreän Lipun teemapäivään, jota
vietetään aina 2.2. Tarkoituksena on ilahduttaa muita aineettomasti. Vaikuttaa siltä,
että onnistuimme - ainoa kustannus oli
kolmen kilon porkkanapussi.” Kiitos Halkian koulun väelle mukavasta ympäristötaiteesta.
Sivulla 2 on suurempi kuva lumiukoista.
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Vapaa-aikatoimen palsta
Esittely
Noniin. Sain vihdoin alkuun tämän esittelytekstin kirjoittamisen.
Mitähän sitä sitten runoilisi.. Nimeni on siis Teemu Kurki. Aloitin
työni Pornaisten vapaa-aikatoimen palveluksessa eräänä kylmänä
ja lumisena maanantaina tammikuun alkupuolella. Silti tuntuu kuin
olisin tullut taloon vasta eilen, vaikka plakkarissa on jo melkein
kaksi kuukautta tiukkaa säätämistä. On ollut hektistä menoa, positiivisessa mielessä siis.
”Jalat tiukasti ilmassa” - mikä oivallinen sanonta! Asioita ei saa
tapahtumaan pelkällä puheella ja suunnittelulla, on myös toimittava
konkreettisella tasolla, otettava härkää sarvista! Ennakkoluulottomuus ja suvaitsevaisuus, valmius ja uskallus toteuttaa se mistä
haaveilee. Jalkani yrittävät pysyä tiukasti ilmassa myös tanssin ja
aikidon parissa. Purjehtiessa jalkani harvemmin heiluvat ilmassa,
paitsi tietysti jos satun putoamaan veteen. Yhtäkaikki, rakastan
purjehtimista.
Minut tavoittaa täältä kunnan vapaa-aikatoimistosta, ellen sitten
satu olemaan muualla. Hyviä tärppejä ovat esimerkiksi Ponu tai
yläkoulun liikuntasali, jossa opetan ainakin tanssia ja aikidoa.
Lopuksi pieni elämänviisaus Suomen sivistyksen kehdosta. Yleisestä luulosta huolimatta kyseessä eivät ole
turkulaiselle tyypilliset ”viimeiset sanat”!
Ei kai sitä ny kaikkiin pikkuhommiin tartte sähkömiästä pyytää!

Sossutädit ja poliisi Pornaisissa

Vapaaehtoiseksi kaduille!

Tuu kattomaan ja moikkaamaan perjantai-iltana
29.4.2011 kello 18 eteenpäin PoNuun ja kylille.
Silloin lastensuojelun sosiaalityöntekijät Heli
Lämsä ja Tiina Salo sekä Keski-Uudenmaan poliisi yhdessä sosiaalipäivystyksen kanssa putkahtavat Pornaisiin. Sossutädit ja poliisit tulevat katsomaan ja kuuntelemaan miten Pornaisten nuorilla
menee nuorten itsensä mielestä. Kannattaa tulla
kertomaan mitä mielessä liikkuu ja kyselemään
kiperiä kysymyksiä!

Kevät tulla jolkottelee ja samalla iloiset juhlapyhät. Nuoret kirmaa lämpimille kaduille viettämään
aikaa. Silloin olisi mukavaa jos meitä aikuisia
jalkautuisi kaduille myös pitämään huolta iloisista
juhlijoista. Jos tunnet sydämessäsi kutsun lähteä
pitämään huolta nuorista juhlapyhinä, ole yhteydessä vapaa-aikatoimeen Teemu Kurki 040 174
5067, teemu.kurki@pornainen.fi
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Nuorisolaki ja aikuisten vastuu
Vuoden alussa uuden nuorisolain myötä on kuntia
velvoitettu perustamaan viranomaisten monialainen yhteistyöverkosto. Laissa kuvataan neljällä
kohdalla ryhmän tehtävät: koota tietoja nuorten
kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja
suunnitelmien tueksi. Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta, tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja
saavutettavuus. Ryhmän tarkoitus on myös suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää nuorten
palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

jokainen toivomme että voimme tarjota heille sitä
parasta – mitä olemassa on.

Pornaisten kunta on perustanut vuoden alussa
lakia vastaavan ryhmän. Se on rakennettu jo olemasta olleesta Huoli-ryhmästä. Mukana ryhmässä
on opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimi
sekä työvoima- ja poliisihallinto. Lain velvoittamien tahojen lisäksi ryhmään kuuluu edustus
myös seurakunnasta.

Viranomaiset ovat taho jotka voidaan nähdä
kumppaneina ja joihin voi olla yhteydessä silloin
kun syntyy huoli jonkun nuoren hyvinvoinnista ja
elämässä selviytymisessä. Keinoja pyytää apua
nuorelle on olla yhteydessä mm. koulun kuraattoriin, perheterapeuttiin, koulupsykologiin tai ehkäisevään päihdetyöntekijään. Lastensuojeluilmoitus,
jos sellaiseen tarvetta ilmenee, on myös väylä
hankkia nuorelle apua. (Lastensuojeluilmoituslomake löytyy Mäntsälän kunnan sivuilta, Mustijoen perusturvan lastensuojelun alta) Välillä voi olla
tilanteita joissa tarvitaan yhteydenotto poliisiin
jolla on valtuudet puuttua nopeastikin akuuttiin
tilanteeseen. Tällaisia akuutteja tilanteita voi olla
mm. humalaiset nuoret kylällä, nuorten kotibileet,
alaikäisille tupakan ja alkoholin välittäminen sekä
ilkivalta.

Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa katseltiin yleisellä tasolla nuorten tilannetta kunnassa.
Mietittiin ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä
nuorten hyvinvoinnin kannalta. Ns. matalan kynnyksen toiminta, jossa kuntalaisina olemme aidosti kiinnostuneita siitä mitä ympärillä tapahtuu, on
itsessään jo asia joka luo ja synnyttää turvaverkkoa nuorten elämään. Ydinasiaksi nousi se miten
loppujen lopuksi pienillä asioilla kuten vastuullisella aikuisuudella ja puuttumisen rohkeudella,
silloin kun havaitsemme siihen aihetta tai meillä
syntyy huoli asiasta tai tilanteesta, on merkitystä.

Puuttumatta jättäminen on yhtä kuin se että annamme hiljaisen sallimisen asioille ja tapahtumille. Siihen meillä ei ole yhteiskuntana varaa. Pidetään yhdessä huoli meidän lapsista ja nuoristamme.

Omien vanhempien kiinnostus lapsen toiminnasta
on kaiken perusta. Kun vanhemmat tietävät missä
lapsi / nuori viettää vapaa-ajan, kenen seurassa ja
mitä tehden – on silloin perusturvaverkko viritetty. Turvalliset olemisen rajat lisäävät nuoren hyvinvointia ja selviytymistä. Joskus vanhempien
keinot eivät riitä, nuoren itsenäistymisen tarve on
voimakasta ja yhteisiä rajoja rikkovaa. Silloin voi
rohkeasti ottaa yhteyttä viranomaisiin. Kysymys
on ennen kaikkea nuoren elämästä ja mehän

Hyvää kirpeää pakkastalven jatkoa!
Huoli-ryhmän puolesta
Tea Sellman
Nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä
Monialaisen yhteistyöverkoston sihteeri
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto

Ilona Pornaisissa kevätnäyttely
järjestetään lala-su 16.4–
16.4–17.4.
klo 10.0010.00-16.00 Pornaisten
yläkoulun ruokasalissa.
Tervetuloa katsomaan lukukauden
aika
aikana tehtyjä taidokkaita töitä!

Koululaisten kesäloman aluksi on tarjolla
kaksi kurssia:

Lisäksi suosittelemme Mäntsälässä alkavia
kielikursseja

Lasten ja nuorten kuvataiteen kesäkurssi,
110366
Pornaisten yläkoulu, luokka Picasso, Koulutie 4
Maisa Laine
13.6.2011–16.6.2011, 20 t
ma-to 10.00–14.30
Kurssimaksu 34,00 e
Kurssin tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle
mahdollisuus toteuttaa itseään taiteen keinoin.
Toteutamme mielikuvituksen tuottamia ideoita ja
samalla tutustumme kuvataiteen eri välineisiin ja
tekotapoihin. Kesäkurssin teemana on
FANTASIA. Ota mukaan suojavaatteet ja eväät.
Sisältää 7 € materiaalimaksun. Ikäsuositus: 8-12
vuotta

Ruotsin intensiivikurssi
120250
Opistotalo, 304, Kieliluokka, Vanha Porvoontie 19
Petra Kaseva
27.4.2011–29.5.2011, 38 t
ma 18.00-20.15, ke 18.00-20.15, la 10.00-15.15 ja
su 9.00-9.45
Kurssimaksu 85,00 e
Kurssi on erittäin intensiivinen peruskoulun
oppimäärän kertaava kurssi. Kuukaudessa
kerrataan sanastoa, kielioppiasiat ja fraasistoa.
Kurssi sopii lukio- tai muihin jatko-opintoihin
valmistautuville, samoin kuin uutta uraa,
ammattia tai vaikkapa matkaa suunnitteleville
aikuisille tiiviiksi ja nopeaksi perusasioiden
kertaukseksi. Lauantaina 28.5. kertaamme klo 912. Ruokatauon jälkeen pidämme loppukokeen,
jonka jälkeen saa lähteä kotiin. Seuraavana
päivänä on kokeenpalautus klo 9-9.45. Lukiotms. suoritusta omasta oppilaitoksestaan anovat
saavat kurssista todistuksen.

Kudontaa ja punontaa koululaisille, 110468
Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1
KM Eija-Sisko Jokinen
6.6.2011–9.6.2011, 20 t
ma-to 10.00-14.30
Kurssimaksu 35,00 e
Kurssi on suunnattu 8-12-vuotialle koululaisille.
Kurssilla kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja
punotaan erilaisia nauhoja. Kurssipäivien aikana
ehtii kutomaan 2-3 pientä työtä. Kurssimaksu
sisältää 8 € materiaalimaksun. Muista ottaa eväät
mukaan.

Oppikirjana käytetään Otavan
Framsteg - kirjaa.
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Englannin intensiivikurssi 120350
Opistotalo, 304, Kieliluokka, Vanha Porvoontie 19
FM Petra Kaseva
26.4.2011–29.5.2011, 38 t
ti 18.00–20.15, to 18.00–20.15, la 9.00–15.15 ja
su 10.00–10.45,
Kurssimaksu 85,00 e
Intensiivikurssilla kerrataan peruskoulun
oppimäärän sanastoa, kielioppiasioita ja fraaseja.
Kurssi sopii peruskoulun päättäville ja jatkoopintoja suunnitteleville. Se soveltuu myös
tehokkaaksi perusasioiden pikakertaukseksi uutta
uraa, ammattia tai vaikkapa matkaa
suunnitteleville. Lauantaina 28.5. kertaamme klo
9-12. Ruokatauon jälkeen on koe, jonka jälkeen
saa lähteä kotiin. Seuraavana päivänä on
kokeenpalautus klo 10-10.45.
Lukio- tms. suoritusta
kurssista anovat saavat
kurssista todistuksen.

Ring eller mejla 120230
Opistotalo, Vanha Porvoontie 19
FM Petra Kaseva
24.3.–19.4.2011
ma ja ti 17.00–20.00 ja to 17.00–19.15
Kurssimaksu 40,00 e
Kurssilla opiskellaan puhelinruotsia sekä
perussähköpostiviestien kirjoittamista ruotsiksi.
Neljänä torstai-iltana käydään teoriaa. Kahtena
viimeisenä iltana (ma 18.4. ja ti 19.4.)
harjoitellaan sähköpostiviestien kirjoittamista
tietokoneluokassa työpajatyyppisesti ja tehdään
puhelintilanneharjoituksia, mm. simuloitu
puhelinkeskustelu opettajan kanssa.
Ilmoittautumiset kursseille etukäteen joko
internetin kautta www.mantsalanopisto.fi tai
soittamalla toimistoon 040 314 5371.
Hyvää kevättä toivottaa
Eija-Sisko Jokinen
Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten
osastonjohtaja

Oppikirjana käytetään Otavan
Take off! - kirjaa.

Pornaisten uusi palveluhakemisto vuosille 2011–2012 valmistumassa
Pornaisten palveluhakemiston kokoaminen vuosille 2011 – 2012 on
loppusuoralla. Tuhti tietopaketti paikkakunnan palveluista, yrityksistä ja yhdistyksistä tulee taas olemaan n. 100-sivuinen A5 -kokoinen
kirjanen ja edellisen hakemiston tapaan siitä tehdään värillinen. Hakemisto muokataan myös sähköiseen muotoon kunnan ja paikallisen
yrittäjäyhdistyksen nettisivuille.
Hakemisto tehdään yhteistyönä Pornaisten kunnan ja Pornaisten
Yrittäjät ry:n kanssa, se jaetaan jokaiseen talouteen ja yritykseen
Pornaisissa sekä lähialueiden yhteistyökumppaneille huhtitoukokuun vaihteessa.
Nopeasti toimien ilmoitukset ehtivät vielä palveluhakemiston
sivuille! Ilmoitusvarauksia otetaan vastaan vielä kuluvan viikon
(vko 11) aikana. Infokirjeet ja ilmoituslomakkeet löytyvät netistä
osoitteissa www.pornainen.fi (ajankohtaista palstalta) ja
www.pornaistenyrittajat.fi
Lisätietoja tarvittaessa:
Marjatta Sihvo, projektisihteeri, Pornaisten kunta
puh. 040 174 5050
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Pornaisten ryijyperinnettä
100-vuotiaan ryijyn tarina
Pornaisten Martat ry lahjoitti Pornaisten kunnalle n.100
vuotta vanhan ryijyn ja nyt se on ihailtavissa kunnantalon
eteisaulan seinällä. Ryijy sai vain napakan tukikankaan
yläreunaansa; enempää ensiapua sille ei tässä vaiheessa
annettu, vaikka reunat ovatkin matkan varrella jo hieman
liestyneet ja varovasta käsittelystä huolimatta vähän nukkaakin pyrki ripustuksen aikana irtoamaan.
Marttayhdistykselle ryijyn oli lahjoittanut Outi Heiskanen,
joka oli perinyt sen tädiltään Laimi Pietilältä, jolle puolestaan
ryijy oli kulkeutunut huutokaupan kautta 1960 luvulla.
Kun Pornaisten nimikkoryijyä suunniteltiin ja Pornaisten
Palttinavintti ry:n toimesta kerättiin ryijyperinnetietoa, niin
tämä kyseinen ryijy oli yksi aineistoon kuvatuista.
Lämpimät kiitokset Pornaisten Martat ry:lle lahjoituksesta.

Yksityiskohta
yllä kuvatusta
ryijystä.

Pornaisten ryijyperinteen pohjalta valmistettu ryijy
näytteillä Pornaisten Messuilla vuonna 2000.
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Jätehuollon kehittämisprojekti
Luonnollisesti Pornaisissa kierrätetään!
Kunnassamme on käynnissä jätehuollon kehittämisprojekti. Sen tarkoituksena on tehdä kunnan
kiinteistöjen, esimerkiksi koulujen jätteiden lajittelu mahdollisimman sopivaksi tarpeeseen. Projekti on osa suurempaa kokonaisuutta; KUUMAkuntien ilmasto-ohjelmaa, joka pyrkii pienentämään aiheuttamaamme hiilijalanjälkeä.

Jäljellejäävä sekajäte hyödynnetään energiaksi.
Pornaislaisetkin roskapussit matkustavat jäteautossa Kotkan Hyötyjätelaitokselle puolen miljoonan asukkaan alueelta. Polton jälkeisestä
arinakuonasta otetaan kuukaudessa talteen magneetilla n. 200.000 kg metallia, lisäksi jäljelle
jäävän tuhkan seassa päätyy arviolta 15.000 kg
alumiinia kaatopaikalle. Vuositasolla siis yli 2
miljoonaa kiloa metallia väärässä osoitteessa ja
tämä vain yhdessä kolmesta olemassa olevasta
hyötyvoimalasta. Tämä uskomaton määrä metallia
olisi jo alunperin kuulunut sinne metallinkeräykseen!

Tavallisen kuntalaisen jalanjäljellä on suuri merkitys, mehän sen kunnan muodostamme. Monesta
pienestä pisarasta tulee puro, joka muut purot
tavoittaessaan muodostaa jo virran. Ja virta vie
mennessään, toisten malli ja esimerkki saa ne
vastarannan kiisketkin mukaan yhteiseen tavoitteeseen.

Parhain tilanne saavutetaan, kun vältämme jätteen
muodostumista kokonaan, hankimme kestäviä ja
korjattavia tuotteita, lajittelemme, kierrätämme
eteenpäin käyttökelpoisen tavaran ja mietimme
mitä todella tarvitsemme.

Lajittelemalla jätteet saamme raaka-ainetta uudelleen kiertoon, jolloin uutta neitseellistä raakaainetta ei tarvita yhtä paljoa. Luonnonvarat kun
eivät riitä loputtomiin.

Olen ollut hetken osana kunnan ”jätejengiä” satuttuani kysymään harjoittelupaikkaa juuri oikeaan
aikaan. Jäteprojektin kartoitustyön myötä on ollut
ilo huomata, miten asiallisesti suurimmassa osassa
kunnan kiinteistöistä asiat on jo hoidettu ja miten
myönteisesti lajitteluun suhtaudutaan.

Kompostoitavien jätteiden kiikuttaminen omaan
kompostiin tai biojäteastiaan on ekoteko. Metalli
on helppo nakata erilliseen sille varattuun astiaan
jätekaappiin, samoin lasi ja viedä ne muun reissun
yhteydessä keräyspisteeseen. Paperi- ja kartonkikeräyshän meille on jo itsestäänselvyys; 40luvulla sai kymmenestä kilosta jätepaperia palkinnoksi Jäte-Joonas karamellejä. Ongelmajätteet
olemme oppineet toimittamaan keräyspisteisiin tai
keräysautoon entistä paremmin. Elektroniikkatuotteiden hintaan sisältyvällä SER-maksulla
saamme sähkölaitteillemme asiallisen jatkokäsittelyn ja materiaalien talteenoton.

Tehdään niitä arjen pieniä ekotekoja myös kotona.
Luonnollisesti haluamme kaikki pitää yhteisestä
ympäristöstämme huolta!
Lajitteluterveisin
Asta Haapakoski
Luonto- ja ympäristöneuvoja-opiskelija
Keuda Mäntsälä

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kotisivulta
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Otto-keräysauto kiertää
Otto-keräysautot kiertävät toukokuussa
Otto-keräysautoihin voi tuoda maksutta kotitalouksien ongelmajätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet.
Keräysautot kiertävät Pornaisissa viikolla 21. Tarkka aikataulu julkaistaan Kierrättäjä-lehdessä ja wwwsivuillamme. Lehti ilmestyy huhti-toukokuun vaihteessa ja jaetaan kaikkiin kotitalouksiin.
Keräysautoihin voi tuoda:
Kodin ongelmajätteet maksutta
akut ja paristot
jäteöljyt ja öljyiset tarvikkeet, esim. öljysuodattimet
jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
kemikaalit, esim. vahvat pesuaineet
liuottimet, esim. asetoni, tinneri, tärpätti
loisteputket ja energialamput
lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
maalit, lakat ja liimat
Kodin sähkö- ja elektroniikkaromut maksutta
kylmälaitteet, esim. jääkaappi, pakastin
elektroniikkalaitteet, esim. tv, tietokone, dvd-soitin
suuret kodinkoneet, esim. liesi, pesukone
pienelektroniikka, esim. kahvinkeitin, leivänpaahdin
Metalliromut maksutta
polkupyörän rungot ja osat
auton osat
metalliset huonekalut
metalliputket, räystäskourut
tyhjät metalliastiat ja –purkit
muut metalliesineet, myös pienmetalli
Vastaavia jätteitä vastaanotetaan maksutta myös pienjäteasemilla. Otto-keräyksessä ei vastaanoteta
muita kuin yllämainittuja jätelajeja.

Pienjäteasemien aukioloajat:
Mömossenin pienjäteasema, Sipoo
(Ampumaradantie 3):
avoinna ti 11–19 ja pe 9–17
sekä la 14.5. ja 21.5. klo 9–14

Askolan pienjäteasema, Askola
(Hiidenkirnujentie 162):
avoinna: to 10–18

Domargårdin jätekeskus, Porvoo
(Ritamäentie 20)
avoinna arkisin 7–18 ja
lauantaisin 9–14
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Mustijoen perusturva
Pornaisten terveysasema
Avoinna:
Ma, Ti ja To klo 8.00–16.00
Ke ja Pe
klo 8.00–15.00
Arkipyhinä suljettu

Lääkärin vastaanotto
Ajanvaraus:
Ma-Pe klo 8.00–11.00
puh. 040 314 5810
Muut potilasasiat
Ma, Ti ja To klo 11.00–16.00
Ke, Pe klo 11.00–15.00
puh. 040 314 5801
Sairaanhoitajan vastaanotto
Päivystysvastaanotto - ainoastaan akuutit sairastapaukset
Ma-Pe klo 8.00–11.00,
muut asiat ajanvarauksella
Laboratoriokokeiden
tulosten kyselyt sekä hoitotarviketilaukset
Ma-Pe klo 12.00–13.00
puh. 040 3145 093
Reseptien uusinta 5 arkipäivää
Reseptit noudettavissa viidentenä päivänä klo 14.00 jälkeen
Ilta- ja viikonloppupäivystys
Mäntsälän terveysasema,
Kivistöntie 14, Mäntsälä
Ma-Pe klo 6.00–22.00,
La-Su klo 8.00–22.00
Ajanvaraus puh. 019 264 5500

Porvoon sairaala,
Sairaalatie 1, Porvoo
Ma-Pe klo 16.00–22.00
La-Su ja pyhäpäivät klo 8.0022.00
puh. 040 5847 187
Yöpäivystys
Porvoon sairaala
klo 22.00–08.00
puh.019 5482 551
Laboratorio
Pornaisten terveyskeskuksessa
tiistaisin ja torstaisin ajanvarauksella
Ma-Pe klo 8.00–11.00
puh. 040 314 5810
Mäntsälän terveyskeskuksessa
ilman ajanvarausta
Ma-To klo 7.30–12.00
Pe
klo 7.30–10.30
Röntgen
Sipoon terveyskeskus,
Jussaksentie 14, Nikkilä
Ajanvaraus
Ma-To klo 13.00–14.00
puh. 050 5694 501
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Mäntsälän terveyskeskus,
Kivistöntie 14, Mäntsälä
Ajanvaraus
Ma-Pe klo 13.30–14.30
puh. 019 264 5529
Diabeteshoitajan vastaanotto
Ajanvaraus
Ma-Pe klo 8.00–11.00
puh. 040 314 5810
Kotisairaanhoito
Puhelinaika
Ma-Pe klo 8.00–16.00
puh. 040 3145 092
Hammashoitola
Ajanvaraus
Ma-Pe klo 8.00–10.00
puh. 040 3145 806
Hammassairaala Oral
päivystää 24 tuntia vuorokaudessa Helsingissä
puh. 0600-97070

Luonnollisesti Pornainen
Hyvinvointineuvola
Hyvinvointineuvola on yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä, jossa määräaikaistarkastusten
lisäksi pyritään entistä paremmin tukemaan kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Neuvolan on
tarkoitus olla koko perhettä, myös isiä varten.
Neuvolassa tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta. Hyvinvointineuvolassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä. Perheelle pyritään antamaan apua
jo siinä vaiheessa, kun huolet ovat pieniä. Tavoitteena on, että perheellä on sama terveydenhoitaja
äidin raskausajasta lapsen koulun aloitukseen asti.

Pornaisten hyvinvointineuvolan tiimin terveydenhoitajat:
Ritva Lakanen puh. 040 314 5107
Kirveskoski, Mätikistönkuja, Mätikistöntie, Kulmatie,
Vähä-Laukkoski, Laukkoski, Jokimäki, Haarajoki
Tikkaron yhdystiestä asti

Leena Myrtenblad puh. 040 314 5094
Monninkyläntie,Pirttikuja, Kukkurintie, Huovarintie;
Kivihuopintie, Tornikalliontie, Hevonselkä, Laha,
Järvenpääntie, Tapiolantie, Ukonojantie, Kupsenkylä,
Halkia, Halkiantie, Metsäkylä

Hyvinvointineuvolan työmenetelmiä ovat mm.
terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän tekemät
kotikäynnit, erilaiset vertaisryhmät sekä perheen
tilannetta kartoittavat ja puheeksi ottamista helpottavat lomakkeet. Vanhempien täyttämät lomakkeet käydään läpi oman terveydenhoitajan
kanssa.

Hilkka Päivärinta puh. 040 314 5108
Järvenpäätie kirkonkylän puoli, Ylijoentie, Riuhtalantie, Juoksijantie, Hiukanarontie, Paippistentie, Kirveskoskentie, Myllykoskentie, Kalliotie Monninkyläntie
kirkonkylän puoli, Jaakkolantie, Metsolantie, Tuohimäentie, Arokaari, Ansatie, Paalantie, Kaskitie, Palomäentie, Puromäentie, Revontie, Riihitie

Terveydenhoitajalla ja lääkärillä on tukenaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat heidän lisäkseen lapsipsykologi, perhetyöntekijä ja kiertävä
erityislastentarhaopettaja. Tiimiin osallistuu perheen tilanteen mukaan myös muita asiantuntijoita
kuten esim. puheterapeutti, fysioterapeutti, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, mielenterveys/
päihdetyöntekijä, lastensuojelun ja/tai perheneuvolan edustaja. Perheeltä kysytään aina lupa heidän asioidensa käsittelyyn tiimissä. Perheellä on
oikeus ja mahdollisuus olla mukana tiimin kokouksessa.

Perhesuunnitteluneuvola:
ajanvaraus klo 12-13
Hilkka Päivärinta puh. 040 314 5108
Ajanvaraus lääkärille terveydenhoitajan kautta
Lääkäri
Päivi Hynninen
Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta
Perheterapeutti
Arja Nyström puh. 040 314 5095

Pornaisten tiimi on aloittanut toimintansa
1.1.2011

Lapsiperheiden kodinhoitaja
Suvi Nisula, sij. Pia Tuomi puh.
040 314 5089

Hyvinvointineuvola Pornainen
Latiskantie 3
07170 Pornainen
Ajanvaraus puhelinaikana ma-pe klo 12–13

Lapsipsykologi
Outi Nikkanen puh. 040 314 5620
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Päivi Heimonen puh. 040 314 5733
Sähköpostiosoitteet henkilöille:
etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi
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Pornaisten päiväkotilaiset rusettiluistelussa
Maanantaina 7.2. vietettiin urheilukentällä Aurinkolinnan päiväkodin järjestämää Rusettiluistelua.
Mukaan luistelemaan kutsuttiin Aurinkolinnan
väen lisäksi Linnunlaulun päiväkodin lapset ja
aikuiset. Pakkasraja -10 astetta oli aamulla aika
lähellä, mutta innokkaina lähdimme marssimaan
pitkänä letkana päiväkodeilta kohti urheilukenttää.

Kentällä solmittiin luistinten nauhoja sarjatyönä ja
sitten jäälle! Vapaata luistelua, parin etsintää,
musiikin tahdissa luistelua sekä leikkejä luistimilla. Kaikkea tätä ehdittiin tehdä puolentoista tunnin
luistelun aikana. Alle 3-vuotiaat leikkivät luistelun
ajan Kamelipuistossa. Ne lapset, jotka eivät uskaltautuneet luistimille, saivat ajan kulumaan kiipeillen valtavilla lumikasoilla luistelukentän laidoilla.
Kaiken liikkumisen jälkeen maistuivatkin grillimakkarat ja kuuma mehu koko porukalle. Vielä
kettukarkit jälkiruoaksi ja sitten olikin aika kerätä
luistimet ja kypärät takaisin kassiin ja suunnistaa
kohti päiväkotia. Vähän alkoi jo kotimatkalla
aamupäivän rasitukset painaa jaloissa, eikä tarvinnut juuri tuutulauluja laulella kun lapset olivat jo
unessa.
Kiitoksia kaikille osallistuneille, eiköhän oteta
ensi talvena uudestaan!
Sanna Virkki
Lastentarhanopettaja
Aurinkolinnan päiväkoti

Päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan haku
toimikaudeksi 2011–2012

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on haettavana 1.8.2011 vapautuvat hoitopaikat.
Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri
vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Mikäli
lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve syksyllä
2011, täytä sähköinen päivähoitohakemus välittömästi.
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Hakulomakkeita ja lisätietoja

Osapäivähoito

Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hakemus päivähoitoon (sekä osapäivä että kokopäivähoito) 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.

Päiväkoti Aurinkolinnan tiloissa (Mäntymäentie
1) aloittaa uusi osapäiväryhmä 9.8.2011. Osapäiväryhmä on avoinna maanantaista-torstaihin klo.
12–16.00 ja perjantaina klo.8.30–12.30. Osapäiväryhmässä tarjotaan välipala tai lounas. Ryhmä on
tarkoitettu ensisijaisesti 3-5-vuotiaille. Osapäiväryhmä on kiinni koulujen loma-aikoina.

Kerhotoiminta
Jokaiselle elo- syyskuussa paikkaa hakeneelle
lähetetään postitse päätös kunnallisen hakemuksen
käsittelystä viikolla 17.

Kerhotoiminta jatkuu edelleen 1.9.2011 alkaen
Päiväkoti Aurinkolinnan tiloissa. 2-3-vuotiaiden
Siili -kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo. 9-11 ja 3-5-vuotiaiden Orava -kerho
tiistaisin ja torstaisin klo. 9-11.30. Kerho on kiinni
koulujen loma-aikoina.

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.

Kerhoon haetaan päivähoitoon haun yhteydessä.
Paperisen hakemuslomakkeen saa internetosoitteesta www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet.
Lisätietoja osapäiväryhmästä ja kerhotoiminnasta
antaa päiväkodin johtaja Tiina Korhonen p. 0403145084, tiina.korhonen(at)mantsala.fi.

Päivähoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä
Teitä palvelee paikkatyöryhmän vastuuhenkilö
Merja Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpostilla merja.harmokivi@mantsala.fi.

21/32

Pornaisten kunta tiedottaa, maaliskuu 2011

Luonnollisesti Pornainen
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Mustijoen perusturvassa
Päihde- ja mielenterveystyö
Päihde- ja mielenterveystyö Mustijoen perusturvassa on pääsääntöisesti avohoitoa. Avohoito
tarkoittaa yksilö-, pari-, perhe- tai verkostotapaamisia, ryhmätoimintaa tai infotilaisuuksia. Palvelujen piiriin pääsee ilman lähetettä, vaikka itse
soittamalla ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen.
Palvelemme aikuisia, joten alaikäraja on 18 vuotta, mutta yläikärajaa meillä ei ole. Päihde- ja mielenterveystyössä on kaksi päihdetyöntekijää, kaksi
psykiatrista sairaanhoitajaa, yksi ohjaaja ja päihdelääkäri. Päihdelääkäri on tavattavissa kaksi
kertaa kuukaudessa. Lääkärin vastaanotolle mennään aina sairaanhoitajan tai päihdetyöntekijän
kautta.
Päihdekierteen katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen poliklinikalla tai vuodeosastolla. Katkaisuhoitoon voi mennä varaamalla ajan terveyskeskuksen päivystykseen.
Minkä vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä päihde- ja
mielenterveystyöhön?

Päihdetyöntekijä Anna-Maija Jalkanen, ei oikean
asiakkaan kanssa.

Jos koet, että päihteiden käyttö aiheuttaa sinulle ongelmia ja haluat keskustella siitä ammatti-ihmisen kanssa, tai jonkun läheisesi
päihteiden käyttö huolestuttaa sinua.
Oma tai läheisesi mielenterveysongelma
(esim. masennus) mietityttää ja haluat siihen
apua.
Oma tai perheen kriisi (avioero, läheisen kuolema jne.).

Aikuisten psykososiaaliset palvelut aloittivat toimintansa 1.1.2010. Palveluihin kuuluvat päihdeja mielenterveystyö, kuntouttava työtoiminta ja
asumispalvelut. Päihde- ja mielenterveystyö ja
kuntouttava työtoiminta sijaitsevat Mäntsälässä
osoitteessa Karhukuja 2, jota myös Telemäeksi
kutsutaan.

Ota rohkeasti yhteyttä, älä jää asiasi kanssa
yksin!

Vaikka toimipisteemme sijaitsee Mäntsälässä,
otamme vastaan asiakkaita/potilaita myös Pornaisissa. Työntekijämme sopivat tarvittaessa ajan
asiakkaan/potilaan kanssa Pornaisten toimitiloihin. Asiakasajat ajoittuvat virka-aikaan 8.00–
16.00 välille. Päivystystapauksissa ja virka-ajan
ulkopuolella yhteys aina terveyskeskuksen päivystykseen (Mäntsälä) klo 22.00 asti, jonka jälkeen
Hyvinkään sairaalan (mäntsäläläiset) tai Porvoon
sairaalan (pornaislaiset) päivystykseen.
Kuntouttava työtoiminta tapahtuu myös ensisijaisesti Mäntsälässä, mutta työtoimintapaikkoja on
järjestetty myös Pornaisissa.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään
työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien
ja elämänhallinnan parantamiseksi. Se suunnitellaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja
osaamista vastaavaksi. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 . Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaa-
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lihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan lähetteellä.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteita ovat mm.
työelämävalmiuksien kehittäminen, elämän- ja
arjenhallinnan lisääminen, koulutus/ammatillisten
asioiden selkiytyminen, sosiaalisten vuoro-

vaikutustaitojen vahvistaminen ja jatkosuunnitelman selkiytyminen. Asiakkaat osallistuvat omien
kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan kaikkiin
talon työtehtäviin. Näin voimme tarjota kuntoutujille monipuolisia työtehtäviä sekä samalla pystymme arvioimaan kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Kuntouttavan työtoiminnan päättyessä
arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa, miten kuntouttava työtoiminta on edistänyt työ- ja toimintakykyä ja työmarkkinavalmiuksia.
Toimipisteessämme on myymälä, jossa myymme
tekemiämme puu- ja tekstiilituotteita. Myymälä
on auki sovitusti.

Puhelinnumeroita:
Päihde- ja mielenterveystyö puh. 040 3145 142
(ajanvaraus- ja neuvonta)
Terveyskeskuspäivystys puh. 019 264 5500
Kuntouttava työtoiminta puh. 040 3145 762,
040 3145 264
Hyvinkään sairaala puh. puh. 019 4587 2261
Porvoon sairaala puh. 019 548 2551

Kuva: Ohjaaja Hanna Lius-Gustafsson kuntouttavasta
työtoiminnasta

Muuta
Koirankakka - ikuisuuskysymys
Vaikka runsas lumi vaikeuttaa koirien pääsyä asioilleen pidemmälle tien/ojanpenkoille, niin
hyvän käytöksen tavat pitäisi silti jokaisen koiranomistajan muistaa: Koiraa ei pidä laskea
asioilleen kenenkään piha-alueille, pihatien käänteisiin ja portinpieliin, jäteastioiden
kylkiin, postilaatikoiden jalkoihin jne. Ne eivät ole koirien käymälöitä vaan asukkaiden käyttämiä kulkualueita ja –paikkoja ja lasten leikkipaikkoja!
Kannattaisiko koiranulkoiluttajan varustautua paitsi koirankakkapussilla, niin myös lasten
lumilapiolla? Harvempaan asutuilla alueilla sillä voisi heittää kakat pois kulkuväyliltä ja
mahtaisiko olla helpompaa korjata oman koiran kakat pussiin sen lapparin kanssa asutusten
liepeillä ja asunto-alueilla lenkkeillessä. Kannattaisiko ainakin kokeilla? Kaikki keinot ovat
sallittuja, kunhan kakat päätyvät esim. omaan roska-astiaan naapurin portinpielen sijasta..!
Suuri osa koiranomistajista käyttäytyy asianmukaisesti ja ohjaa koiransa tekemään jätöksensä oikeisiin paikkoihin tai korjaa ne asiallisesti pois, mutta ne välinpitämättömät pilaavat
kaikkien maineen. Kannattaa aina muistaa, että koira on syytön ja vika ei ikinä ole koirassa
vaan omistajassa! Pitää vain keksiä keinot ja nähdä vaivaa lemmikin takia, tämän kakkaongelmankin takia.
Haaste kaikille koiranomistajille: Miten olisi koirankakkatalkoot? Säkit ja lapiot
käyttöön ja eikun porukalla keräämään omat ulkoilutusalueet puhtaiksi!
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Lipputuotteista
Aikataulukirjoja on saatavissa kunnantoimistosta ja kirjastosta.

Pornaisten lippu
Pornaisten lippu on Pornaisten ja pääkaupunkiseudun väliseen linja-autoliikenteeseen tarkoitettu
lippu 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 noin 70 % tavallisen
sarjalipun hinnasta. Pornaisten lipun hinta asiakkaale on 45 km:n matkalla 181,00 euroa, 50 km:n
matkalla 195,00 euroa ja 60 km:n matkalla 228,50
euroa.

Porvoon seutulippu
Pornaisten kunta kuuluu Porvoon seutulippualueeseen, johon kuuluvat myös Mäntsälä, Pukkila,
Myrskylä, Askola, Porvoo, Loviisa ja Sipoo.
Seutulippu on henkilökohtainen 30 päivää voimassaoleva älykorttilippu. Lipulla voi matkustaa
niin paljon kuin ennättää kaikissa seutulippualueen kunnissa. Pornaisissa seutulipun hinta on tällä
hetkellä 78 euroa.

Keski-Uudenmaan seutulippu
Pornaisten kunta kuuluu myös Keski-Uudenmaan
seutulippualueeseen. Keski-Uudenmaan seutulippu on voimassa Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Sipoon sekä osittain Keravan
alueella. 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. Lipun hinta on 60 euroa.
Lisätietoja lipputuotteista saa matkahuollosta:
www.matkahuolto.fi ja p. 0200 4000 ma-pe klo
8-19. Puhelun hinta on 1,71 €/min. + pvm.
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1.1.2011 alkaen
kehyskuntaliput ladataan
HSL:n henkilökohtaiselle
matkakortille, jonka voi
hankkia matkakortin
palvelupisteestä. Kortin
hinta on 5 euroa. Korttia
hankkiessasi tarvitset
virallisen henkilötodistuksen henkilöllisyyden
todistamiseksi.

HSL –alueen joukkoliikenneliput
kehyskuntien asukkaille
HSL:llä on usean pääkaupunkiseudun kehyskunnan, niin myös Pornaisten kunnan kanssa sopimus, jonka perusteella kehyskunnan asukkaat
voivat ostaa HSL-alueen matkalippuja samaan
hintaan kuin HSL-alueella vakituisesti asuvat.
Kehyskuntaliput ovat aikuisten henkilökohtaisia
kausilippuja, jotka kelpaavat seuraavissa joukkoliikennevälineissä:

Matkakortin voi ladata missä tahansa HSL:n
myyntipisteessä: R-kioskeissa, matkakortin palvelupisteissä, HSL:n automaateissa, Stockmannin
tavaratiloissa, K-Citymarketeissa ja VR:n lipunmyyntipisteissä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella ja Vantaalla.
Lipun voimassaoloaikaa ei ole enää sidottu junassa tai bussissa kelpaavaan runkomatkalippuun
vaan kehyskuntalipun voi ostaa joustavasti valintansa mukaan 14–366 päiväksi.

Helsingin sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Helsingin alueen bussi-, raitiovaunu-,
lähijuna- ja metroliikenteessä sekä Suomenlinnan lautalla
Espoon sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Espoon ja Kauniaisten alueella bussi- ja
lähijunaliikenteessä
Vantaan sisäinen lippu: oikeuttaa matkustamaan Vantaan alueella bussi- ja lähijunaliikenteessä

Lisätietoja: www.hsl.fi

Seutulippu (pääkaupunkiseutu, entinen YTValue): oikeuttaa matkustamaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella kuntien
sisäisessä ja seudullisessa bussi-, raitiovaunu-,
lähijuna- ja metroliikenteessä sekä Suomenlinnan lautalla
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Palveluliikenne
Paluu iltapäivällä samoja reittejä takaisin:

Lähtö klo 15.30
(kesäaikana 7.6–2.8. klo 13.00)
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriLaukkosken reitti

Lähtö n. klo 14.50
(kesäaikana 7.6.–2.8. klo 13.40)
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriKirveskosken reitti

Lähtö n. klo 15.10
(kesäaikaan 7.6.–2.8. n. klo 14.00)
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriHalkian reitti

Palveluliikenteen ajopäivä on tiistai ja reitit ovat:

Lähtö klo 9.30

Palvelulinja käyttää pysäkkeinään reitin varrella
olevia linja-autopysäkkejä, mutta pysähtyminen
on mahdollista myös muualla, missä se on sallittua eikä vaaranna liikenneturvallisuutta.

(kesäaikana 7.6.–2.8. klo 7.45)
Pormestarin torilta.
Reitti: Mätikistön risteys, Vähä-Laukkoskentie,
Isonniityntie, Laavinmäki, Porvoontie, Helsingintie, Rantalantie, Kirveskoskentie, Kirkonkylä

Lähtö klo 9.45
(kesäaikana 7.6.–2.8. klo 8.30)
Pormestarin torilta.
Reitti: Kirveskoskentie, Paippistentie, Järvenpääntie, Monninkyläntie, Kirkonkylä
Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tilata
kuljettajalta haun kotiovelta (kutsuohjaus).
Tilaus kotiovelta hakuun tehdään
maanantaina klo 20.00 mennessä numerosta 0400 959 086 (Raimo Saittola). Kutsuohjausmatkat saattavat aiheuttaa aikatauluihin pientä viivettä. Palvelulinjamaksu
määräytyy linja-autotaksan mukaan.

Lähtö klo 10.15
(kesäaikana 7.6.–2.8. klo 9.10)
Pormestarin torilta.
Reitti: Pornaistentie, Halkiantie, Tikkarontie,
Maisalantie, Humalakorventie, Halkiantie, Pihlajamäki, Juholantie, Kupsenkyläntie, Pornaistentie,
Kirkonkylä
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Opasviitat moottoritieltä Järvenpään kohdalta Pornaisiin
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Opasviitat moottoritieltä Järvenpään kohdalta Pornaisiin
Viime vuoden loppukesällä opasviitat asennettiin
ja kustannukset jaettiin puoliksi kunnan ja valtion
kesken.

Edellisellä sivulla oleva opasviittakarttasuunnitelma on nyt totta myös maastossa.
Usean vuoden aikana kunnan ja tienpitäjän edustajat ovat neuvotelleet Pornaisten opasviittojen
saamisesta moottoritien Järvenpään risteykseen.

Kartan mukainen viitoitus opastaa hyvin tien Pornaisiin. Viittojen paikallaolosta on jo tullut myönteistä palautetta kunnantoimistoon.

Joukkoliikennekysely 2011

Joukkoliikennettä kehitetään jatkuvasti. Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat teettävät tänä
vuonna palvelutasoselvityksen, jossa määritellään
joukkoliikenteelle asetettavia tavoitteita koskien
mm. liikennöintiaikoja, vuorovälejä jne.

Tähän kyselyyn voi vastata palauttamalla 2sivuisen lomake täytettynä 15.4.2011 mennessä
kunnantoimistoon tai kirjastoon. Kysely löytyy
myös kunnan kotisivujen Ajankohtaista-palstalta,
jossa siihen voi vastata.

Tämän kyselyn rinnalla seuraavilla kahdella sivulla oleva kysely suunnataan Pornaisten kunnan
asukkaille ja sen tarkoituksena on kartoittaa kehittämistarpeita nimenomaan Pornaisissa.

Kiitos etukäteen vastauksistanne.
Kesäkuun Luonnollisesti Pornainen –lehdessä
kerrotaan vastausten tuloksista.
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PORNAISTEN JOUKKOLIIKENNEKYSELY 2011
ARVOISA PORNAISLAINEN

Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat teettävät vuonna 2011 palvelutasosselvityksen, jossa
määritellään joukkoliikenteelle asetettavia tavoitteita koskien mm. liikennöintiaikoja, vuorovälejä jne.

Tämä Pornaisten kunnan toteuttama erillinen kysely on suunnattu Pornaisten kunnan asukkaille ja sen
tarkoituksena on selvittää kunnan asukkaiden näkemyksiä mm. joukkoliikenteen nykytilasta ja
kehittämistarpeista Pornaisissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään erityisesti joukkoliikenteen reittien,
aikataulujen ja lippujärjestelmän kehittämiseksi.
Kysymyksiä on 13 kpl ja vastaaminen kestää noin 3-5 minuuttia.
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Voitte toimittaa tämän lomakkeen täytettynä joko Pornaisten kunnantoimistoon, osoite Kirkkotie 176,
07170 Pornainen tai kirjastoon.
Voitte vastata kyselyyn myös netin kautta, osoite www.pornainen.fi. Vastaukset pyydämme
toimittamaan 15.4.2011 mennessä

1

Taustatietoja tulosten luokittelua varten:
Vastaajan sukupuoli ja ikä
nainen tai tyttö
ikä

mies tai poika
vuotta

Asuinalueeni postinro
2

Onko teillä henkilöauto?
vakituis essa käytössä
satunnais essa käytössä
ei ole autoa käytössä

3

Mitä kulkuneuvoa käytätte pääasiassa päivittäisillä matkoillanne?
henkilöauto
joukkoliikenne
kevyt liikenne

4

Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä?
päivittäin tai lähes päivittäin
silloin tällöin
en lainkaan

5

Jos ette käytä lainkaan joukk oliikennettä, siirtykää suoraan kysymyksen 6

Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä seuraavilla matkoilla tai yhteyksillä:

Käytän joukkoliikennettä

päivittäin
tai lähes
päivittäin

1-3
1-3
enintään 12
kertaa kertaa/kuuk
kertaa/v
viikossa
audess a

alle 1
kertaa /v

Pornaisten sisäisillä matkoilla
Pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla matkoilla
Halkiasta Järvenpään suuntaan
Keskustasta Järvenpään suuntaan
Porvoon suuntaan
Mäntsälän suuntaan
Monninkylän suuntaan

6

Jos ette käytä joukkoliikennettä tai käytätte myös muita kulkutapoja, mitkä ovat
ensisijaiset syyt? Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista kolme sopivinta. (Jos käytätte
pääasiassa joukkoliikennettä, siirtäkää suoraan kysymykseen 8)
Joudun käyttämään henkilöautoa työssäni
Käytän autoa, koska tarvitsen sitä esim. lasten tai tavaroiden kuljettamiseen
Joukkoliikenteen reitit eivät sovellu tekemilleni matkoille
Joukkoliikenteen aikataulut eivät sovellu tekemilleni matkoille
Pysäkit sijaitsevat liian kaukana
Joukkoliikenne on liian hidas tapa matkustaa.
Lippujen hinnat ovat liian kalliita suhteessa palveluun
Joukkoliikenne ei sovi imagolleni.
Liikun pääasiassa jalan ja pyöräillen.

7

Millä seuraavista toimista voisitte harkita lisäävänne joukkoliikenteen käyttöä? Valitkaa kolme sopivinta.
Joukkoliikenteen lipun hinnan alentaminen tuntuvasti nykyisestä
Joukkoliikenteen ilta-, aamu-, yö- ja viikonloppuvuorojen lisääminen
Nykyistä parempi tiedonsaanti joukkoliikenteestä
Nykyistä nopeampien vaihdottomien joukkoliikenneyhteyksien saaminen matkoilleni

8

Miten koette seuraavien joukkoliikennepalvelujen vastaavan liikkumistarpeisiinne?
erittäin
hyvä

hyvä

melko hyvä

melko
huono

huono

erittäin
huono

huonot

erittäin
huonot

en osaa
sanoa

Joukkoliikenteen vuorotiheys
Joukkoliikenteen matka-aika
Joukkoliikenteen reitit
Aikataulu- ja reitti-informaatio pysäkillä
Aikataulu- ja reitti-informaatio internetissä
Vaihtoyhteydet ja vaihtojen sujuvuus

9

Mitä mieltä olette liityntäpysäköintimahdollisuuksista (henkilöauto, polkupyörä)?
erittäin
hyvät

hyvät

melko hyvät

melko
huonot

Järvenpään keskustassa
Haarajoen asemalla
Kunnan keskustassa
Laukkoskella
Halkialla

10

Mitä mieltä olet alla mainittujen lippujen hinnoista suhteessa tarjottuun palveluun?
hinnat ovat
liian korkeat

11

rahalle saa
vastinetta

olisin valmis
en tunne
maksamaan
paremmasta
kyseistä
palvelusta lipputuotetta
enemmän

nykyiset
lippujen
hinnat

Kertalippu Helsinkiin (aikuinen)

8,40-10,70 €

Työmatkalippu pääkaupunkiseudulle

181,00-228,50 €/44 matkaa

HKL:n liityntälippu

43,60 €/30pv

Vantaan liityntälippu

49,50 €/30pv

Liityntälippu HSL-alueella (2.vyöhykkeen lippu)

90,30 €/30pv

Porvoon seutulippu

78 €/30pv

Keski-Uudenmaan seutulippu

60 €/30 pv

Työmatkalippu Helsinkiin maksaa tällä hetkellä 181 - 228,50 €/44 matkaa. Vaihtaminen PKS-alueella
lisää matkan hintaa 43,50 - 90,30 €:lla. Jos siirtyisitte käyttämään bussia, mitkä saisivat olla
matkakustannukset, €/30 pv.
100-130€

130-160€

160-200€

200-250€

En siirtyisi
käyttämään
bussia

Työmatkalippu pääkaupunkiseudulle (ilman vaihtoa)
Työmatkalippu pääkaupunkiseudulle ja vaihtomatka
PKS-alueella (yhteensä)

12

Bussin matka-aika Pornaisten keskustasta Helsingin keskustaan on tällä hetkellä ruuhka-aikaan
nopeimmillaan 1 h 10 min. Kuinka paljon matka-ajan pitäisi nopeutua, että voisitte harkita käyttämään
bussia työmatkoillanne
5 - 10 min

10-20 min

En siirtyisi
käyttämään
bussia

Matka-ajan nopeutuminen

13

Alla voitte antaa vapaata palautetta ja ajatuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi Pornaisissa (esim,
aikataulut, kalusto, pysäkit, reitit, kuljettajat)

EDUSKUNTAVAALIT PORNAISTEN KUNNASSA
Eduskuntavaalit toimitetaan 17.4.2011.

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta
on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan
6.-12.4.2011. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi yksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Henkilö, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 5.4.2011 klo
16.00 mennessä keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 040 558 2562. Ilmoituksen äänestäjän
puolesta saa tehdä hänen valitsemansa henkilö.

Ennakkoäänestys:
Ennakkoäänestys toimitetaan 6.-12.4.2011. Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston
valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
-

keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai
maanantai
tiistai

6.4.2011
7.4.2011
8.4.2011
9.4.2011
10.4.2011
11.4.2011
12.4.2011

klo 9.00 – 16.00
klo 9.00 – 18.00
klo 9.00 – 12.15
klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 16.00
klo 9.00 – 16.00
klo 9.00 – 18.00

Laitosäänestys:
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa.

Varsinainen vaalitoimitus:
Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 17.4.2011 klo 9.00 - 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:
001
002
003

Halkian äänestysalue
Laukkosken äänestysalue
Kirveskosken äänestysalue

Parkkojan koulu
Laukkosken koulu
Kunnanvirasto

Alkutaival 16
Krouvarintie 64
Kirkkotie 176

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle.
Sisäasiainministeriön 19.8.1999 tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten
mm. eduskuntavaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
Pornainen 4.3.2011
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta PL 21, 07171 Pornainen
Puh. (019) 529 4500
Seija Marttila, puh. 040 558 2562
Fax: (019) 66 47006
www.pornainen.fi

Omakoti- ja yritystontteja Pornaisten kunnassa

Luonnollisesti

LINNUNLAULUN ASUINALUE
• isoja omakotitontteja rauhallisessa
Pornaisten taajamassa
• päiväkoti ja koulut lähellä
• tonttien hinnat 57 000–71 000 €

PORNAISTEN PORTIN YRITYSALUE
• rakenna toimisto-, teollisuus- tai varastorakennus
• tontin koko voidaan räätälöidä yrityksen
tarpeiden mukaan
• tee myymälätila tuotantotilan yhteyteen
• tonttien hinta 10 €/m2

Yhteydet pääkaupunkiseudulle, perus- ja lähipalvelut,
tilaa olla ja harrastaa,…

kaikki - Luonnollisesti lähellä
Lisätietoja: www.pornainen.fi tai
Jukka Pietilä/ 0400 415 081 ja Seija Marttila/ 040 558 2562

Luonnollisesti Pornainen 1/2011
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedotusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2011

Painosmäärä
2 100 kpl

Painopaikka
Keravan Kopiopalvelu Oy

