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

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijat
Pornaisissa on tarjolla
monenlaista toimintaa.
Olemme jo voineet lukea
vapaa-aikatoimen toukokuussa
ilmestyneestä ja joka talouteen
jaetusta Kesäpörriäisestä
niin kunnan kuin

yhdistystenkin järjestämistä
tilaisuuksista.
Edellisessä tiedotuslehdessä
kerroimme Mika Waltari
juhlavuoden tapahtumista
ja tässä lehdessä on tietoa
koulukeskuksessa syyskuussa
13.9. järjestettävistä
Pornaisten Messuista.
Kaikista näistä voimme lukea
myös kunnan kotisivuilta.
Tervetuloa osallistumaan.

Hyvää kesää kaikille!

HALLINTO-OSASTO
Kunnanviraston sulkeminen kesällä
Kunnanvirasto on suljettuna heinäkuussa kolmen
viikon ajan 7.-27.7.2008.
Sosiaaliosastolla päivystävät
7.–11.7.
Heli Lämsä, puh. 5294 539
14.–25.7.
Arja Tolttila, puh. 5294 539 tai 040 558 2563

He ovat tavattavissa klo 8.00–12.00 välisenä aikana maanantaista perjantaihin, jolloin heidän luonaan voi asioida varaamalla ajan puhelimitse tai
soittamalla kunnantoimiston ovikelloa.
Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto, jonka
kotikunta on Askola, on suljettu 30.6.–20.7.2008
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välisen ajan. Katselmusten tilaukset voi varata
päivystäjiltä, jotka ovat
30.6.–11.7.
Päivi Kauppinen-Ketoja, puh. 040 763 9389
14.7.–18.7.
Timo Virkkunen, puh. 0400 841 151.

Kunnanhallituksen yhteisöavustukset haettavana
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset
ovat haettavana 31.8.2008 mennessä.

Ympäristönsuojelun päivystys
30.6.–11.7.
Minna Isokallio, puh. 0400 500 244 ja
14.7.–18.7.
Tommi Maasilta, puh. 040 763 9420.

Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
tai yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa.

Kirjasto on auki koko kesän hieman muutetuin
aukioloajoin. Kesäaukioloajat löytyvät sivulta 11.
Päivystävä
palomestari puh. (09) 8394 0803 ja
palotarkastaja puh. (09) 8394 0004.

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.

Vesilaitoksen päivystys
Mäntsälän Vesi
työaikana 040 3145 436
muulloin 0400 802 591

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja
niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja
taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus).
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin,
mikäli näitä ohjeita rikotaan.

Järjestö- ja seurojentalojen
avustushakemukset

7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Vuoden 2008 talousarviossa on varattu 10 000
euron määräraha järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa
hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitteella: Pornaisten kunnanhallitus, PL 21, 07171
Pornainen. Hakemuslomakkeita on saatavissa
kunnantoimistosta tai niitä voi tulostaa kunnan
kotisivuilta Ajankohtaista-palstalta.

Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten tulee toimittaa
31.8.2008 mennessä kunnanhallitukselle osoitteella PL 21, 07171 Pornainen.
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Tilinpäätös 2007
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja
taloudessa
Erittäin mittavista investoinneista johtuen kunnan
voimakas velkaantuminen jatkui edelleen kertomusvuoden aikana. Kuntarahoitus Oyj:ltä otettiin uutta
pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin
3.500.000 €. Lainoja maksettiin pois 880.105 €,
joten pitkäaikaisten lainojen nettolisäys vuoden
aikana oli 2.619.895 €. Lainamäärä asukasta kohti
kasvoi vuoden aikana 2.024 €:sta 2.531 €:oon.

Tilinpäätös 2007

TP
2006

TP
2007

TA
2008

Asukasluku
Kunnallisvero-%
Kiinteistövero
- yleinen
- vakituiset asunnot
- muut asunnot
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamaton rakennuspaikka
- voimalaitokset
Toimintatulot, milj.euroa

4 851
19,50

4 914
19,50

5 097
19,50

0,75
0,36
0,96
2,00
1,00
1,9

0,75
0,36
0,96
2,00
1,00
2,4

0,75
0,36
0,96
2,00
1,00
3,1

Muutos-%

-11,8

28,2

28,2

17,7

18,7

20,2

Toimintamenot, milj. euroa
Muutos-%

Verotulot kasvoivat vuoteen 2006 verrattuna
1.187.120 € eli 10,2 %. Lisäykseen ovat vaikuttaneet kunnan väestömäärän kasvu ja suhteellisen
alhainen työttömyysaste sekä erityisesti veroprosentin korotus 19,50 %:iin vuonna 2006.

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Vuosikate, milj. euroa

Valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2006 verrattuna
462.614 € eli 9,3 %.

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Lainakanta, milj. euroa

Työllisyystilanne parani hieman edellisvuodesta eli
1,5 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 3,4 %, kun se oli edellisenä vuonna 4,1
%. Korkeimmillaan työttömyysprosentti oli tammikuussa (4,5) ja alimmillaan toukokuussa (2,6). Yli
vuoden työttömänä olleiden keskimäärä oli noin 25
% kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisenä
vuonna vastaava lukema oli 24 %. Keskimäärin
työttömiä työnhakijoita oli 77 henkilöä/kk. Avoimia
työpaikkoja oli keskimäärin 11 kuukaudessa.

Euroa / asukas

4,2

5,8

8,1

11,6

12,8

13,4

13,3
2 398

10,2
2 609

4,8
2 637

4,9

5,4

5,7

6,8
1023

9,3
1 104

5,1
1 118

0,6

1,6

1,6

91
121

211
324

153
310

5,4
9,8

7
12,4

3,4
13,9

2 024

2 531

2 668

Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista
muodostavat henkilöstömenot, joiden osuus on n. 47
% (49 %/2006) toimintamenojen loppusummasta.
Toiseksi suurin kuluerä on palvelujen ostot, jonka
osuus toimintamenoista on noin 39 % (38 %/2006).
Hallintokunnista perusturvalautakunnan osuus toimintamenoista oli ylivoimaisesti suurin, noin 56 %
(56 %/2006). Seuraavina olivat sivistyslautakunta 30
% (31 %/2006) ja kunnanhallitus 6 %:n (6 %/2006)
osuuksilla. Sivistyslautakunnan toimintamenojen
ylitys oli 24.379 €.

Kertomusvuoden tulos on 836.528 € (-54.961 €
/2006). Vuosikate parani edellisvuoteen verrattuna
selvästi ja on 1.591.187 € (584.409 € /2006).

Käyttötalousosan toteutumisvertailua
Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot
olivat 18,9 milj. €, eli 0,3 milj. € pienemmät kuin
korjatussa talousarviossa. Ko. menot olivat 1,1 milj.
€ eli 6,1 % edellisvuotta suuremmat. Toimintatuotot
lisääntyivät edellisestä vuodesta 538.315 € eli 28,2
%. Toimintatuottojen heikohkoon kasvuun vaikutti
suurelta osin se, ettei kunnalla ollut myytäviä tontteja.

Käyttötuloista perusturvalautakunnan osuus oli selvästi suurin, noin 63 % (64 %/2006). Seuraavana oli
tekninen lautakunta 25 %:n (23 %/2006) osuudella
ja kunnanhallitus 6 %:n (7 %/2006) osuudella.
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 23.6.2008.
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, kamreeri
puh. 019- 529 4545, 040-7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi
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SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO
Lääkärin vastaanotto:
Toimii myös supistetusti
Vain äkilliset sairastapaukset
Ei verenpaine tai diabeteskontrolleja
Ei luomenpoistoja
Reseptin uusinta 7 päivää

Terveyskeskuksen toiminta kesällä
Terveyskeskuksen aukioloajat 9.6.–8.8.2008:
Ma
8.00–16.00
Ti - pe
8.00–1500

Apuvälineiden palautus

Supistamme 9.6–8.8.2008 väliseksi ajaksi toimintaa seuraavasti:

Löytyikö kevätsiivouksen yhteydessä terveyskeskuksesta lainattuja apuvälineitä.
Oletko unohtanut palauttaa lainaamasi apuvälineitä terveyskeskukseen mm. rannetukia, niskatukia,
kyynärsauvoja, selkätukea?
Olisitko ystävällinen ja palauttaisit mahdollisimman pian.

Neuvolaan:
vain alle 2-vuotiaat lapset, raskaana olevat
sekä ehkäisytarpeessa olevat
Huom. Neuvolan puhelinaika ma-pe klo 9.00–
10.00

Hammashoitola tiedottaa
Pornaisten terveyskeskuksessa hammaslääkäripäivystys toimii arkisin vastaanoton
aukioloaikoina klo 8.00–14.30,
puh. 5740 150, 5740 151, 5740 153
Huom. Hammashoitolassamme on otettu
2.6.2008 käyttöön soittoaika, joka on

ma - pe klo 8 - 10.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellisissä
särky-, turvotus- tai tapaturmatapauksissa
voitte ottaa yhteyttä Hammassairaala Oraliin
Helsinkiin puh. 0600-97070.

Mammografiaseulonta
Vuonna 2008 seulontaan saavat kutsun vuosina
1940, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56 ja -58
syntyneet naiset. Kutsu tulee suoraan kotiin.

Terveydenhoitajan vastaanotolle klo 9.00 10.30:
Äkilliset sairastapaukset, haavanhoidot, rokotukset, injektio, ompeleiden poistot, ensiapu
Ei verenpaine tai diabeteskontrolleja
Ilmaisjakelu: ma-pe 9-10.30 Muina aikoina
ajanvarauksella.

Myös ne kutsuttaviin ikäryhmiin kuuluvat naiset,
jotka eivät ole jostain syystä saaneet kutsua, voivat ottaa yhteyttä kunnan terveyskeskukseen terveydenhoitaja Annica Franzen-Siivolaan, puh.
5740 141 ma-pe klo 9.00–10.00.
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Uimarannat jaetaan kävijämäärän perusteella suurin (ns. EU-rannat) ja pieniin rantoihin. EUrannoiksi määritellään rannat, joilla käy yli 100
kävijää päivittäin.

Seulonnan ulkopuolelle jääville naisille yli 40vuotiaille on mahdollisuus osallistua seulontatyyppiseen mammografiaan. Lähetteen saa ottamalla yhteyttä terveydenhoitaja Annica FranzenSiivolaan puh, 5740 141 ma-pe klo 9.00–10.00.
Tutkimuksen hinta 55 € + postitus 10 €, yht. 65 €.
Tutkimuksesta ei saa Kelan korvausta.

Kevään aikana astuu voimaan kaksi uutta rantojen
valvontaa säätelevää asetusta, jotka tuovat muutoksia erityisesti EU-rantojen valvontaan.
Kuntien asukkaat voivat lähettää uimarantaluetteloa koskevat kirjalliset huomautukset ja ehdotukset postitse osoitteeseen Porvoon kaupunki, terveydensuojelu, Peippolantie 3, 06100 Porvoo tai
sähköpostitse terveydensuojelu@porvoo.fi

Kuvaukset suoritetaan 1.8.2008 - 13.8.2008 välisenä aikana mammografiavaunussa terveyskeskuksen takapihalla, os. Latiskantie 3.
Terveyskeskus toivoo mahdollisimman monen
osallistuvan kuvaukseen.

Terveydensuojelu valvoo kesällä 2008 seuraavia
uimarantoja:
Askola:
Takajärvi (EU-ranta), Abborsjön ja Valkjärvi
Pornainen:
Kotojärven kunnan ranta (EU-ranta) ja
Laukkosken koulun ranta
Porvoo:
Hasselholmen (EU-ranta), Kokonniemi (EUranta), Tervajärvi, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I ja II, Virvik, Karijärven kurssikeskus, Pellingin kurssikeskus ja Nikuviken
Sipoo:
Pilvijärvi (EU-ranta), Taasjärvi (EU-ranta),
Möträsk, Talman hiekkakuoppa, Savijärvi,
Kaunissaaren eteläinen ja pohjoinen ranta

Uimarantojen viranomaisvalvonta
kesällä
Porvoon kaupungin terveydensuojelu valvoo kesällä yleisten uimarantojen veden laatua ja turvallisuutta Porvoossa, Sipoossa, Askolassa ja Pornaisissa. Muita rantoja ja uimapaikkoja ei valvota.
Kuntien asukkailla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia tai huomautuksia kesällä 2008 valvottavien
uimarantojen luetteloon 29. huhtikuuta alkaen.
Rannan ylläpitäjä vastaa yleisen rannan siisteydestä ja turvallisuudesta. Terveystarkastajat käyvät rannoilla noin kerran kuukaudessa. Yleisten
rantojen uimavedestä tutkitaan ulosteperäiset bakteerit sekä sinilevätilanne. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan rannan turvallisuus ja yleinen siisteys.

Lisätietoja:
Outi Lankia, (019) 520 4256, 040 7234121
Paula Hänninen, (019) 520 4249, 040 746 3388
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Aurinkomäen hoitajat ystävyyskuntavierailulla Virossa 5.-6.5.2008
Keväisenä maanantaina klo
5.45 lähdimme omilla autoilla
kohti Länsisatamaa, josta matkasimme laivalla Tallinnaan.

1. päivä
Tutustuminen kohteisiin
Sauessa
HARKU HOOLDEKODU
(hoitokoti) oli ensimmäinen
kohde, se sijaitsee Harjumaalla
Sauen kunnassa ”maalaismiljöössä”. Hoitokoti on aloittanut toimintansa 1995 uusituissa tiloissa, jotka olivat viihtyisät ja asianmukaiset. Paikkoja on yhteensä 27, joista 19
on päätalossa ja 8 erillistalossa. Huoneet ovat 1-, 2- ja 3hengen huoneita, wc-tilat ovat
yhteiset. Henkilökunta on 2
hoitajaa vuorossa. Kahtena
päivänä viikossa paikalla käy
myös sairaanhoitaja, perhelääkäri käy tarvittaessa, on myös
keittiö sekä siivoushenkilökuntaa. Hoitokotiin on jatkuvasti jonossa vanhuksia, mutta
tilan ja henkilökunnan puute
asettaa rajat. Myös vanhusten
pieni eläke vaikeuttaa pääsyä
hoitokotiin ja paljon vanhuksia
joutuukin olemaan sukulaisten
hoivissa. Ihastuttavine puutarhoineen ja siistine rakennuksineen saimme kodikkaan vaikutelman vanhusten hoitokodista. Kuvassa naapurimaan
”mummot” istuskelivat kodikkaasti sohvalla ja hymy oli
herkässä.

Tallinnassa meitä oli vastassa
oppaamme ja tulkkimme Sauen kunnan sosiaalineuvos Mare Jallai. Hänen johdollaan
lähdimme heti ensimmäiseen
kohteeseen, joka on Sauen
kunnassa n. 12 km Tallinnasta
lounaaseen.
Kunnassa on n. 8560 asukasta.
Kunta on nopeassa tahdissa
väestöltään kasvava ja se tuo
samankaltaisia ongelmia mm.
talouteen kuten Pornaisissakin.
On rakennettu koulua, päiväkotia jne. eivätkä tilat riitä,
tarvetta uusille rakennuksille
on. Myös vanhustenhuollossa
on tilojen ja henkilöstön puutetta. Ihmisiä joudutaan siirtämään ”ostopalveluina” muualle tilojen ja henkilöstön puutteen vuoksi. Viitaten Sauen
apulaiskunnanjohtajan puheeseen Veskitammin Kulttuurikeskuksessa: Isot velat ovat
ongelma ja valtion budjetti on
tiukka, jolloin rahat otetaan
kunnilta ja kaupungeilta. Kehittymisen ollessa nopeaa
oppimisen ja kokemuksien
vaihtaminen on tervetullutta
puolin ja toisin. Kuntapalveluita pitäisi kyetä kehittämään
tiukkojenkin tilanteiden aikana
aktiivisesti. Hän toivoi yhteistyön jatkuvan aktiivisena ystävyyskuntien välillä.

NÖLVALKUN
SOTSIAALITALO Laargissa
(sosiaalitalo) oli toinen kohteemme. Se on aloittanut toimintansa näissä tiloissa vuonna 2006. Paikka sijaitsee tavallisella kerrostaloalueella ja
”emäntien” mukaan ympäristö
ei ole täysin hyväksynyt liikuntarajoitteisia eikä mielen-

TERE TULEMAST SAUE
VALDA!
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terveys ongelmista kärsiviä
ihmisiä tavalliselle asuinalueelle. Ennakkoluuloja siis on.
Tilat olivat tosi siistit, joskin
käytävät aika ahtaat ja sokkeloiset ajatellen pyörätuolilla
liikkuvia asukkaita. Liikuntarajoitteiset asuttivat alakertaa,
yläkerros oli mielenterveydellisistä ongelmista kärsiville.
Asukkaita tulee asiakkaaksi eri
sosiaalisin perustein ja mm.
lastenkodista. He saavat kuljetusapua esim. kouluun, talolla
on yksi tila-auto, jossa 1 invapaikka. Talossa on 10 huoneistoa, joista 7 on 1-hengen, 2 on
2-hengen ja yksi perheasunto
(toinen vielä remontissa).
Huoneissa on oma wc ja suihkutila sekä keittiö. Vaatehuoltoon on yhteiset tilat. Henkilökunta 2 emäntää arkisin paikalla, yö- ja viikonloppuhoitoa
ei ole. Talon asukas iloitsi
saamastaan kestävästä kukkatervehdyksestä, jonka oli valmistanut Pornaisten toimintaryhmä virikeohjaaja Marja
Raution opastuksella.

konsertteja. Kerhotoiminta on
järjestäytynyttä ja erittäin aktiivista. Mainittakoon elokuussa järjestettävä Vanhustenpäivä. Saimme iloisen ja lämpimän vastaanoton. Esillä oli
taidokkaita käsitöitä myyntinäyttelyssä; paikallisten eläkeläiskerhojen tekemiä, hattua,
huivia, liinaa yms. Taidolla
tehtyjä. Saimme myös nauttia
hyvästä kahvista ja muista
herkuista joita oli meitä varten
laitettu, kyllä maistuikin. Täällä Sauen apulaiskunnanjohtaja
piti tervetuliaispuheen, jossa
hän mainitsi 10 vuotta kestäneestä yhteistyöstä ystävyyskuntien kesken ja toivoi sen

VESKITAMMIN
KULTTUURIKESKUS
Matkamme jatkui, piipahdimme menomatkalla Kulttuurikeskukseen 85-v Hiljan luona,
joka on käynyt joskus laulamassa Pornaisten Aurinkomäessä. Hilja oli iloinen ja virkeä
ikäisekseen, asuu omassa talossa ja halasi melkein meitä
kaikkia iloisesti, hänelle Marja
Rautio antoi pienen tervehdyksen Suomesta.
Veskitammin Kulttuurikeskus
on paikka, jossa mm. eläkeläiskerhot kokoontuvat ja pitävät mm. näyttelyitä, esityksiä,
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jatkuvan sekä antavan puolin
ja toisin yhteisiä kokemuksia.
Lopuksi saimme nauttia eläkeläisryhmien tanssiesityksestä,
johon esiintyjät olivat itse
tehneet esiintymisasujen päähineet. Lauloimme vielä yhteislauluina mm. Saarenmaanvalssin ja Tein minä pillin
pajupuusta, omilla äidinkielillä. Hauskaa oli, lämminhenkistä ja iloista meininkiä. Matka jatkui kohti Tallinnaa ja
hotellia, johon päästiin huilaamaan. Loppu ilta olikin
vapaata, tosin kävimme kaikki
yhteisellä illallisella ravintola
Cazessa lähellä raatihuoneen
toria. Hauskaa oli ja ruokakin
maistui.

Luonnollisesti Pornainen
2. päivä
LASNAMÄEN
SOSIAALIKESKUS
TALLINNASSA
Tiistaina aamiaisen jälkeen klo
8.30 Mare Jallai oli meitä jo
odottelemassa Viru-hotellin
edustalla ja lähdimme suunnistamaan viimeiseen kohteeseen
Tallinnan Lasnamäessä sijaitsevaan sosiaalikeskukseen.
Meidät otti vastaan sosiaalikeskuksen johtaja. Keskus on
aloittanut toimintansa 12 v.
sitten tavallisessa kerrostaloasunnossa ja laajentunut niin
tiloiltaan kuin toiminnoiltaankin. Nyt tilat sijaitsevat lähellä
keskustaa kolmessa kerroksessa, turvallisesti poliisilaitoksen
vieressä. Paikalle pääsee hyvin
yleisillä kulkuneuvoilla. Keskus on tarkoitettu vanhusväestölle ja heikossa sosiaalisessa
asemassa oleville. Paikalla on
seuraavanlaisia palveluja:
saunotus, parturi-kampaamo,
hierontaa, jalkahoitoa sekä
mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita.
Henkilöstöä on seuraavasti:
johtaja, apulaisjohtaja (vastaa
pääsääntöisesti lasten sosiaali-

keskuksesta, joka sijaitsee eri
osoitteessa), 2 emäntää, saunottaja, siivoushenkilökuntaa,
sairaanhoitaja paikalla kerran
viikossa sekä erillisillä sopimuksilla n. 15 henkilöä ryhmien vetäjinä ja opettajina.
Suojatyössä on myös pari henkilöä.
Tilat ovat viihtyisät ja tiloja on
runsaasti, on mm. atk-tilat
ryhmille, jumppasali, kirjastolukusali (josta poiki ideaa
Pornaisiinkin). Tiloissa on
paljon toimintaa ja aktiviteettiä. Keskuksessa jaetaan ruokapakettien muodossa myös
humanitääristä apua heikosti
toimeentuleville. Keskus järjestää myös tapahtumia mm.
Mummon ja Ukon päivät kesäkuussa. Kansainvälisenä
Vanhustenpäivänä 1.10.2007
paikalla oli n. 500 osallistujaa.
Viimeinen kohde oli nyt nähty
ja loppu päivä kuluikin sitten
shoppaillessa ja ihastellessa
Tallinnaa. Eikä silmä välttänyt
huomaamasta mummoja
kauppaamassa pieniä kukkakimppuja ja itse virkattua tossuparia myyntikojujen lähei-
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syydessä. Toimentulo on tiukassa.
Yhteensä reissussa oli 16 henkilöä Aurinkomäen palvelukeskuksesta mm. hoitohenkilökuntaa ja viriketoiminnan
ohjaajia. Lahjoitimme kohteisiin ”tuliaisten” muodossa
mm. 2 rollaattoria, hygienia- ja
hiustenhoitotuotteita, lukulaseja, lastenvaatteita, taidetta ja
herkkuja.
Lämmin kiitos kaikille ahertajille ja lahjoittajille. Erityiskiitos lähihoitaja Anneli Kostiaiselle, joka oli koko matkan
ideoija ja järjestäjä. Kiitos
myös rohkeille kuskeille, jotka
suoriutuivat välillä hurjastakin
liikenteestä kunnialla. Kaikkinensa reissu oli positiivinen
ja allekirjoittaneen mielestä
työyhteisöäkin yhdistävä positiivisessa mielessä. Vastavierailua odotellen AITÄH !!!
NÄGEMIST!!!
Juttu ja kuvat Dementia yksikön
lähihoitaja Annina Suvanto
PS. lisätietoa mm. Sauesta löytyy osoitteesta
www.viroweb.com

Luonnollisesti Pornainen
SIVISTYSOSASTO
Suuret pihatalkoot Halkian koulussa
Halkian koululle myönnettiin juuri Vihreä
Lippu kolmannen kerran. Sen myötä pääsemme siirtymään kestävän lipun tasolle.

Halkian koulun ekaluokan oppilaat ovat itse kirjoittaneet seuraavan jutun pihatalkoista:
”Pihatalkoissa oli paljon hommaa. Hommia tehtiin
ahkerasti. Talkoisiin osallistuivat
kaikki koululaiset ja vanhemmat.
Siellä siivottiin omenapuutarhaa. Siellä siivottiin
roskia ja haravoitiin pihaa.
Lapset leikkivät ja aikuiset tekivät enemmän töitä.
Lapset siivosivat leluvaraston.
Sää oli ihana ja taivas aurinkoinen. Kaikilla ihmisillä oli hauskaa. Päivä oli ihana.
Pirkko oli tehnyt hyvää ruokaa. Kaikki söivät
makkarakeittoa. Koulun pihasta tuli oikein siisti.
Puutarhasta tuli kaunis.
Kiitos kaikki vanhemmat, kun autoitte siivoamaan
koulun pihan.”

Terveisin opettaja Hanna

Terveisin Halkian koulun oppilaat

Lauri Vettenranta, Matleena Niemi ja Katri Louhi
esittelevät istutusten tuloksia

Tuomas Hämäläinen isän kanssa risuja raivaamassa.

Joonas Koskinen uurastaa multakasassa
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Pornaisten kunnankirjasto

Näyttelyt Pellavasalissa

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

Kesäkuu
Toni Laurila – valokuvia
Heinäkuu
Palttinavintti
esittäytyy

Kesäaukioloajat 2.6.-8.8.2008:
ma, ti, to 12.00–19.00, ke ja pe
sekä
juhannusaaton aattona
10.00–15.00

Elokuu
Pellavakoti
esittäytyy
Syyskuu ja
Lokakuu
Mika Waltari 100 v juhlanäyttely

Onko sinulla pitkä kesäloma? Tuottaako lainaamasi kirjojen uusiminen vaikeuksia kesällä? Hanki kirjastosta kirjastokorttiisi liitettävä salanumero, niin kirjaston kokoelmat ovat käytettävissä
Internetin kautta 24/7 koko kesän! Ja lainojen
uusiminen käy Internetin välityksellä kätevästi
vaikkapa kesämökkisi laiturilta kannettavan tietokoneen avulla.

Marraskuu
alustavasti varattu
Joulukuu
avoin
Jos haluat pitää joulukuussa näyttelyn, ota pikaisesti yhteyttä kirjastoon, (019) 5294 560 tai
porkir@pornainen.fi

Kirjastipendit
Sivistyslautakunnan myöntämät kirjastipendit
saavat tänä vuonna seuraavat esikoululaiset:

Tuottaako kirjan lukeminen
ongelmia Sinulle?

Halkian esikoulu: Suvi Sahakangas (Kissat
ryhmä) ja Robin Sironen (Hepat ryhmä)
Vekaran esikoulu: Teemu Nikula
Laukkosken esikoulu: Jenna Franti
Kirveskosken esikoulu: Sara Heljanko 0A
(Delfiinien ryhmä), Mariana Majuri 0A (Viisaiden ryhmä), Melissa Rissanen 0B (Pingviinien ryhmä) ja Pieta Nurmela 0B (Valaiden
ryhmä)

Eikö isotekstisten kirjojenkaan luku onnistu? Tuntuuko perinteinen äänikirja liian
hankalalta? Voisiko Celia – Näkövammaisten kirjasto tarjota sinulle lukuelämykset uudella tavalla?
Celia – Näkövammaisten kirjasto palvelee muun
muassa seuraavia asiakasryhmiä:
sokeita
heikkonäköisiä
kuurosokeita
afaatikkoja
kehitysvammaisia
lihastautia sairastavia
vaikeasti lukihäiriöisiä
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Celia-kirjasto edistää näkövammaisten ja muiden
lukemisesteisten tasa-arvoa tiedon ja kirjallisuuden saannissa.

Mistä Daisy-kuuntelulaite?
Lukemisesteisellä ihmisellä on mahdollisuus saada vammansa vuoksi apuvälineitä lääkinnällisenä
tai ammatillisena kuntoutuksena. Apuvälineet
kustantaa joko julkinen terveydenhuolto tai Kela.
Lisäksi Näkövammaisten keskusliiton Daisykuuntelulaitepalvelu lainaa Daisy-soittimia niille
Celian asiakkaille, jotka eivät saa kuuntelulaitetta
käyttöönsä apuvälineenä.

Celian palvelumuotoihin kuuluu digitaalinen Daisy-äänikirja. Daisy-cd-rom-äänikirjat ovat uusi
ratkaisu näkövammaisten kirjastopalveluihin! Ei
enää kasettien kääntelyä ja vaihtamista, nauhojen
kelaamista tai kuljetuksessa rikkoutuneita kasetteja.

Laitteen voi myös ostaa omaksi. Soittimet maksavat keskimäärin 400–500 euroa.

Daisy-kirja on
pieni ja kevyt
helppokäyttöinen
monipuolinen
kansainvälinen standardi
Daisy-äänikirjaa luetaan kuuntelulaitteella tai
tietokoneella. Daisy-äänikirjat on tallennettu cdrom-levyille.
Kuuntelulaitteet ovat kätevän kokoisia ja keveitä.
Peruslaitteiden painikkeet ovat suurikokoisia ja
niitä painettaessa suomenkielinen ääniopaste ilmoittaa kyseisen toiminnon. Soittimista löytyvät
pääosin samat toiminnot kuin tavanomaisista kasetti- ja cd-soittimista.
Daisy-soittimella voi kuunnella myös tavallisia
cd-levyjä, esimerkiksi musiikkia.
Kuuntelulaitetta voi kuljettaa mukana ja se toimii
sekä akulla/paristoilla että verkkovirralla.

Kuvassa Victor-merkkinen Daisy-kuuntelulaite.
(Lähde: http://www.celialib.fi/daisy/kirja.html)
Pornaisten kunnankirjastossa on yksi esittelykappale Daisy-lukulaitteesta. Mikäli haluat
tutustua laitteen käyttöön tai haluat, että tulen
kertomaan laitteesta sidosryhmällesi, ota yhteyttä kirjastoon joko puhelimitse (529 4561/
kirjastotoimenjohtaja) tai tule käymään ja
sovitaan Sinulle sopiva esittelyaika. Samalla
neuvomme Sinua, kuinka pääset Celia- kirjaston asiakkaaksi.

Daisy-kirjoja ei voi kuunnella tavallisilla cdsoittimilla, koska Daisy-cd-rom-levyjen tallennustapa on erilainen kuin musiikkia sisältävien
audio-cd-levyjen.
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Vapaa-aikatoimi

Retki Särkänniemen huvipuistoon

Lasten uimakoulu

Vapaa-aikatoimi järjestää koko
perheen huvipuistoretken Tampereen
SÄRKÄNNIEMEEN lauantaina
9.8.2008. Retki korvaa aikaisemman,
28.6. suunnitellun matkan.
Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimistoon pe 27.6.2008 klo 12 mennessä.
Retkelle mahtuu 50 henkeä.
Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta
(019) 529 4526.

Perinteinen lasten uimakoulu
yli 5-vuotiaille järjestetään
Kotojärven uimarannalla
16.6.-27.6. välisenä aikana.
Alkeisopetus tapahtuu arkipäivinä viidessä ryhmässä. Alkeisopetusryhmiin on otettu
ilmoittautumisjärjestyksessä
12 lasta/ryhmä. Ryhmä pysyy
samana koko uimakoulun ajan.
Alkeisryhmien lisäksi harrastusryhmissä opetellaan uintitekniikoita ja suoritetaan uintimerkkejä. Harrastusryhmien
kellonajat ovat samat kuin
alkeisryhmissä. Uimakouluista
on aikaisemmin ilmoitettu
koteihin jaetussa Kesäpörriäisessä ja ilmoittautumisaika on
päättynyt 6.6. Mahdollisista
vapaista paikoista voi tiedustella vapaa-aikatoimistosta,
(019) 529 4526.
Uimakouluryhmät:
ryhmä 1 klo 10.00–10.45
ryhmä 2 klo 11.00–11.45
ryhmä 3 klo 12.00–12.45
ryhmä 4 klo 13.00–13.45
ryhmä 5 klo 14.00–14.45

Kesäpörriäinen
Pornaisten vapaa-aikatoimen
julkaisema Kesäpörriäinen
ilmestyi koteihin toukokuun
alkupuolella. Voit lukea sen
kunnan nettisivuilta
www.pornainen.fi tai
paikallisesta
Porstuan nettilehdestä
www.porstua.net.

Uimarannat Pornaisissa
Yleiset uimarannat Pornaisissa sijaitsevat Laukkosken Kotojärvellä.
Uimarannat siivotaan ja laitetaan kesäkuntoon toukokuun puoleen
väliin mennessä. Laukkosken koulun rannasta (Krouvarintie 64)
löytyvät wc:t, pukuhuoneet, hiekkaranta, laituri, nuotiopaikka ja laavu. Kotojärven uimarannalta (opastus Vähä-Laukkosken risteyksestä) löytyvät wc:t, pukuhuoneet, hiekkaranta, laituri, keinut, rantalentopallokenttä ja nuotiopaikka. Muistattehan, että yleisille uimarannoille ei saa viedä lasipulloja, eläimiä, mopoja eikä mitään sellaista,
mikä häiritsee muita rannalla olijoita. Pelastusveneitä saa käyttää vain
hätätilanteissa. Koirien ulkoiluttaminen on uimarannalla ja Kotojärven kuntoradalla kielletty, keskustan koirapuisto ja vanha kuntorata
ovat osoitettu em. käyttöön. Koirapuiston säännöt löytyvät kunnan
www-sivuilta.
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TEKNINEN OSASTO
Ympäristönsuojeluyksikkö
Henkilövaihdoksia
Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan ympäristöyksikössä on tapahtunut henkilövaihdoksia.
Vs. ympäristönsuojelusihteeri Jarna Anttila on
siirtynyt Heinolaan ympäristötarkastajaksi ja työhön on palannut ympäristönsuojelusihteeri Minna
Isokallio viiden vuoden tauon jälkeen.

Vesihuoltoverkostoon
liittyminen
vesihuoltolaitoksen toimintaalueilla

Päivystys Pornaisissa jatkuu entisellään. Minna
Isokallion tavoittaa Pornaisista parhaiten keskiviikkoaamupäivisin (puh. 0400 500 244), muina
päivinä hänet tavoittaa Askolasta (puh. 5291 271).
Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta käy
Pornaisissa tarvittaessa (puh. 040 763 9420 tai
5291 271).

Pornaisten kuntaan on valmistumassa laajalle
alueelle vesiosuuskuntien rakentama vesi- ja
viemäriverkosto, jolle kunta tulee määrittämään
vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen.

Työnjako jatkuu samana. Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta vastaa mm. ympäristöluvista (ei eläinsuojat ja ampumaradat), maa-aineslain
mukaisista tehtävistä, vesilain mukaisista tehtävistä, vesiensuojelusta ja kunnostuksista, luonnonsuojelu-asioista, maastoliikennelain mukaisista
tehtävistä, ilmastonmuutokseen liittyvistä tehtävistä sekä kaavoitusasioista.

Kun toiminta-aluepäätös on tehty, on alueella
olevilla kiinteistöillä vesihuoltolain 10 §:n
mukaan liittymisvelvollisuus verkostoon.
Liittymisvelvoite on kiinteistön kaikilla
vesipisteellisillä rakennuksilla.
Liittymisestä voi hakea vapautusta Askolan
rakennus- ja ympäristölautakunnalta (kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen), joka voi
myöntää vapautuksen ainoastaan, jos
vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet täyttyvät.
Pelkästään jo kiinteistölle rakennettu
talousjätevesiasetuksen mukainen jätevesien
käsittelyjärjestelmä ei ole riittävä peruste
vapautuksen myöntämiselle.

Minna Isokalliolle kuuluu mm. viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, vesihuoltolain mukaiset tehtävät, maatalouden ympäristönsuojelu, jätelain mukainen valvonta IUJ:n alueella (Askola ja
Pornainen), vesiensuojelu ja kunnostukset, tilapäinen melu ja tärinä, pilaantuneen maaperän
tehtävät sekä ampumaratojen ympäristöluvat.

Vapautusta voi hakea myös pelkästään
vesijohtoverkostoon liittymisestä.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan
myöntää, jos liittäminen verkostoon muodostuisi
kiinteistön omistajalle tai haltijalle
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon
liittämisestä aiheutuvat kustannukset,

Minna

Tommi
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vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai
muu vastaava erityinen syy. Vapautus ei saa
kuitenkaan vaarantaa vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella.

Levätilanteen seuranta jatkuu Kotojärvellä
Uudenmaan ympäristökeskus seuraa yhteistyössä
Askolan ympäristöyksikön kanssa levätilannetta
Kotojärvellä kesäkuukausina. Havaintopaikkana
on edellisvuosien tapaan Hietaisen ranta.

Lisäksi tulee täyttyä seuraavat ehdot:
a) Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla
kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi
vaatimukset täyttävää talousvettä. Tämä tulee
todistaa vesinäyttein.

Havaintopaikkakohtaiset levätiedot kirjataan Levähavainnot 2008 – sivulle. www.ymparisto.fi >
Uusimaa > Ympäristön tila > Pintavedet > Levätilanne > Levähavainnot

b) Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan
kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely
tulee voida järjestää niin, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Myös yksityiset ihmiset voivat ilmoittaa levähavainnoistaan Uudenmaan ympäristökeskukselle.
Havainnot leväkukinnoista voi ilmoittaa omin
sanoin kuvattuna tai puhelimitse Uudenmaan ympäristökeskukseen:
Mikaela Ahlman, p. 020 490 3152, 0400 291 847
Leena Villa, p. 020 490 3165, 040 535 9746
Sirpa Penttilä, p. 020 490 3174, 0400 292 871

Mahdolliset vapautuspäätökset tehdään pääosin
määräaikaisina.
Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri
Minna Isokallio puh. (019) 5291 271.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
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Joukkoliikenneasiaa
Lipputuotteista
Edellisessä Luonnollisesti
Pornainen lehdessä oli kootusti kerrottu mm. lipputuotteista,
joita pornaislaisilla on käytettävissä. Pornaisten lipun hinta
on 45 km:n matkalla 164,50 €,
50 km:n matkalla 177,50 € ja
60 km:n matkalla 208,00 €
Porvoon seutulipun (seutulippualue Mäntsälä, Pukkila,
Myrskylä, Askola, Liljendal,
Porvoo, Pernaja ja Sipoo)
hinta on tällä hetkellä 78 €.
Keski-Uudenmaan seutulipun
hinta on 60 €. Lisätietoa seuraavalla sivulla.

Aikataulukirjat jaettu
koteihin
Aikataulukirjat on jaettu koteihin toukokuun aikana. Sipoo-Pornainen aikataulukirjassa on takakannessa Pornaisten
kunnan puhelinnumerossa
suuntanumerovirhe, oikea
numero on (019) 5294 500.
Mikäli aikataulukirja ei jostain
syystä ole tullut kotiin, niin
sitä on saatavissa kunnantoimistosta ja kirjastosta.
Pornainen-PorvooPornainen linja-autovuorot
kesällä
Jaetun aikataulukirjan tiedoista
poiketen Pornaisista kulkee
linja-auto Porvooseen kesäaikana maanantaista perjantaihin
seuraavasti: Pornainen klo
8.10, Jokimäki 8.15, Laukkoski 8.20, Hinthaara 8.30, Porvoo 8.45. Porvoosta lähtee
linja-auto Pornaisiin maanantaista perjantaihin klo 13.30,

Hinthaara 13.45, Laukkoski
13.55, Jokimäki 14.00, Pornaisiin 14.05.
Lisäksi Porvoosta lähtee linjaauto Pornaisiin klo 17.35
(vuoro on merkitty aikataulukirjaan). Klo 16.20 Porvoosta
lähtevällä vuorolla pääsee
Pornaisiin siten, että vaihtaa
Hinthaarassa autoa.
Iltavuoro PornainenNikkilä-Helsinki-Pornainen
Iltavuoro liikennöi ajalla
2.6.08–31.5.09 välisenä aikana, vaikkakin puuttuu jaetusta
aikataulukirjasta. Vuoro liikennöi maanantaista lauantaihin ja lähtee Pornaisista klo
21.25 Helsinkiin ja Helsingistä
22.40. Kunnanhallitus on
19.5.2008 tekemällään päätöksellä päättänyt osallistua iltavuoron kustannuksiin 2000
€:lla.

Järvenpään ja Pornaisten yhteinen joukkoliikennesuunnitelma etenee
Järvenpään ja Pornaisten yhteisen joukkoliikennesuunnitelman laadinta on käynnissä.
Kuntalaisten mielipiteiden saamiseksi avataan sekä Järvenpään että Pornaisten nettisivuilla tiistaina
10.6 kysely joukkoliikenteeseen liittyvistä aiheista. Linkki kyselyyn löytyy kuntien nettisivujen
ajankohtaista-palstalta.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Kyselyssä toivotaan kommentteja nykyisistä
joukkoliikennepalveluista, mutta erityisen tärkeää on saada kommentteja niiltä, jotka eivät nykyisin
voi käyttää tai eivät käytä joukkoliikennepalveluja. Kaikki saatavat vastaukset ovat arvokkaita joukkoliikenteen kehittämiseksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Lisäksi asukkailta kysytään näkemyksiä, miten kuntien tulisi tulevaisuudessa osallistua Helsingin
seudun joukkoliikenteen kehittämiseen.
Nettikyselyn vastauksista laaditaan syksyllä 2008 yhteenveto, ja tuloksista kerrotaan asukkaille tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi niistä laaditaan erillinen yhteenveto päättäjille ja muille joukkoliikenteen parissa työskenteleville.

16/24

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäskuu 2008

Luonnollisesti Pornainen

Matkusta
rajattomasti
bussivuoroilla
Järvenpää
Hyvinkää
Mäntsälä
Nurmijärvi
Pornainen
Sipoo
Tuusula

VAIN
2 €/PÄIVÄ!
KESKI-UUDENMAAN
SEUTULIPPU

Elämässä on myös helppoja valintoja:

SEUTULIPPU!
Työmatkalaisille ja muille säännöllisesti kulkeville on nyt tarjolla mainio uutuus.
Keski-Uudenmaan 30 päivän seutulipulla matkustat helposti ja edullisesti. Lippu on käytössä Järvenpäässä,
Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa ja Tuusulassa.
Seutulipulla voi matkustaa ilman rajoituksia kaikilla bussivuoroilla (ei kuitenkaan
pikavuoroissa) seutulippualueen sisällä.
30 päivän seutulippu maksaa 60 euroa.
Bussivuorosta toiseen voi vaihtaa vapaasti, ja yövuoroissakin lippu kelpaa
(lisämaksu mahdollinen).
OSTA HENKILÖKOHTAINEN SEUTULIPPUSI MATKAHUOLLOSTA
Seutulippu myydään lippualueen kuntien asukkaille, ja se on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Siksi ensimmäisellä ostokerralla tarvitaan mukaan henkilötodistus.
Ensimmäisellä kerralla seutulippu ostetaan Matkahuollon toimipisteistä:
Hyvinkää, Järvenpää, Hyrylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Klaukkala, Rajamäki ja
Nikkilä.
Seutulippualueen ulkopuolella lippuja myyvät Matkahuollon Kampin ja Keravan
toimipisteet.
Uudesta matkakortista peritään 6,50 euron korttimaksu.
UUDELLEEN seutulipun voi ladata matkakortille Matkahuollon toimipisteissä
sekä seutulippualueen busseissa.
*) Seutulipulla voi mainittujen kuntien lisäksi matkustaa myös Keravalle / Keravalta
bussilinjoilla 643, 833, 850 ja 853
Esitteen tiedot 1.3.2008. Muutokset mahdollisia.
Lisätietoa ja aikatauluja:
myyntipisteet, www.matkahuolto.fi ja kuntien internetsivut
sekä Matkahuollon puhelinpalvelu: 0200 4000 (1,50 €/min+pvm)
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MUUTA
Lannoitesäkkejä voi taas viedä keräykseen
Tänä kesänä järjestettävä lannoitesäkkikeräys on
järjestyksessään 33. Vuonna 1975 alkanut teollisuuden ja 4H-järjestön yhteistyö muovin kierrätyksessä on jatkunut näihin päiviin asti. Tänä aikana on kerätty tyhjiä lannoitesäkkejä 29 000
tonnia. Ilman lannoitesäkkikeräystä koko muovimäärä olisi päätynyt kaatopaikalle. Tällä on säästetty raakaöljyä yli kahden öljytankkerin kuljettaman määrän verran. Kaikki kerätty muovi on hyödynnetty teollisuudessa raaka-aineena ja energiana. Myös tänä kesänä uskotaan keräyksen sujuvan
hyvin.

Tänä kesänä jatkuu jo perinteeksi muodostunut
lannoitesäkkikeräys Pornaisten ja Mäntsälän kuntien alueilla.
Paikallinen 4H-yhdistys järjestää käytettyjen
muovisten lannoitesäkkien keräyksen tiloilta hyötykäyttöön. Keräykseen otetaan 40 kg lannoitesäkit, lannoitelavojen suojahuput, Tigoteamin
suursäkit ja Kiviexperttien suursäkit. Myös Agrimarketin ja K-maatalouden suursäkit kelpaavat
keräykseen. Muuta muovia ei keräyksessä oteta
vastaan. Viljelijät voivat viedä tyhjät niputetut
säkit keräyspisteisiin. Lisätietoja internetistä
www.4h.fi.

Lannoitesäkkikeräys järjestetään 2.-19.6. välisenä
aikana.
Lannoitesäkkinippuja voi tuoda keräyspisteisiin
keräysaikana:
MÄNTSÄLÄ: Apposen kiinteistön takapihalle opasteiden mukaan
Vanha Porvoontie 6, Mäntsälä
PORNAINEN: Kunnan varikko,
Vähä-Laukkoskentie 1.

Talteen saatu muovi kuljetetaan hyötykäyttöön.
Piensäkeistä, lavahupuista ja suursäkeistä valmistetaan uusiomuovia muoviteollisuuden raakaaineeksi. Suursäkit hyödynnetään energiana. Lannoitesäkkikeräyksen avulla saadaan tiloilla kertyvä jätemuovi kierrätykseen. Valtioneuvoston pakkauspäätöksen perusteella 15 % käytetyistä muovipakkauksista on kerättävä takaisin ja hyödynnettävä uusiomateriaalina. Vastaavasti 30 % on käytettävä energiana. Vuonna 2007 4H-yhdistykset
keräsivät tiloilta talteen 530 000 kg lannoitesäkkejä.

Keräyksen järjestävät yhteistyössä MäntsälänPornaisten 4H-yhdistys ry, Yara Suomi ja Suomen
4H-liitto.
Lisätietoja asiasta antaa:
Terhi Tiihonen/tj. p. 040-577 6292 tai Satu Jokela/keräyksestä vastaava p.040-585 1920. Sähköpostilla: man-por.4h@msoynet.com. MäntsälänPornaisten 4H-yhdistys ry, Urheilutie 2, 04600
Mäntsälä.
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Keväinen kävelyretki
Kuvia kunnantoimiston väen keväiseltä kävelyretkeltä, joka tehtiin heti työpäivän jälkeen 21.5.2008.

Kuvat Marja Nerg.
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Kylien osayleiskaavojen eteneminen
Mikä on oikea määrä rakennuspaikkoja Pornaisissa ja miten ne tulisi kunnan alueelle sijoittaa? Rakentamisen määrä on ollut vaikea asia päätöksenteossa. Osayleiskaavojen luonnosvaiheista ja tällöin annetusta
palautteesta on kulunut aikaa. Nyt on valmius viedä kaavoja eteenpäin. Konsultti työstää kesän aikana
kaavakarttoja ja syksyllä olemme valmiita esittelemään kuntalaisille seuraavaa vaihetta: kaavaehdotuksia. Tavoitteena on järjestää yleisötilaisuudet ja kaavoittajan tapaamispäivät eteläisten ja pohjoisten kylien osalta syyskuussa ja kirkonkylän osalta loka-marraskuussa. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin alkusyksystä.
Aurinkoista kesää ja tapaamisiin syksyllä!
Ulla-Maija Upola/aluearkkitehti

PORNAISTEN MESSUT
Kuvassa tunnelmaa edelliskerran messuilta vuodelta 2006:
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Koulukeskuksen piha-alueelle mahtuu monenmoista toimintaa ja tapahtumia. Makkaranmyyjät
ovat pihalta jo paikkansa varanneet, mutta vielä
löytyisi tilaa esim. lettujen paistajille, asiakkaista
kun ei messupäivänä olisi pulaa!

Pornaisten messut 2008
Koulukeskuksessa lauantaina 13.9.2008
klo 9.00 – 16.00
Perinteiset Pornaisten messut ovat kuntarajat ylittävä, odotettu tapahtuma, jonne tullaan viettämään
aikaa koko perheen voimin. Messuille odotetaan
tänäkin vuonna n. 2000 kävijää, joten palvelujen,
tuotteiden ja toimintansa esittelijöille tapahtumalla
on suuri merkitys. Messuvierailla puolestaan on
oiva tilaisuus kertaheitolla tutustua seudun monipuoliseen palvelutarjontaan ja harrastustoimintaan. Messujen ohjelma tarkentuu kesän mittaan,
siitä kuitenkin pidetään huoli, että tarjolla on jokaiselle jotain vauvasta vaariin.

MLL:n Pornaisten osaston ylläpitämä Muksula on
jo käsite Pornaisten messuilla. Kirveskosken koulun tiloissa järjestetään hauskaa ohjelmaa ja mukavaa puuhailua perheen pienimmille, vanhemmat
voivat halutessaan sillä välin tutustua muuhun
messutarjontaan.
Messulehti jaetaan messuja edeltävällä viikolla
(Mäntsälä-lehden välissä to 4.9.) kaikkiin Pornaisten kunnan talouksiin, se sisältää mm. kartan messualueesta, osallistujaluettelon ja messupäivän
ohjelman.

Koulukeskus tarjoaa hyvät puitteet messujen järjestämiselle, koulun urheilusalista tulee yhden
päivän ajaksi Pornaisten messuhalli ja sinne rakennetaan myös esiintymislava. Koulun ruokala
puolestaan muuntuu messuravintolaksi ja –
kahvioksi, jossa pornaislaiset naisjärjestöt huolehtivat messuesittelijöiden ja –vieraiden muonituksesta. Kahvio palvelee jo messuja edeltävänä iltana sekä lauantaiaamuna osastojen pystytysvaiheessa. Ruokasalin puolelta löytyy messujen toinen esiintymislava ja paitsi musiikkiesityksiä,
tullaan siellä näkemään syksyn kunnallisvaaleja
ennakoiva vaalipaneeli.

Messut järjestetään Pornaisten kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n yhteistyöprojektina, järjestelyt
on aloitettu ja messuposti lähetetty. Messupaikkaja ilmoitusvarauslomakkeet löytyvät myös tämän
lehden sivuilta sekä ajankohtaista –palstoilta
osoitteissa www.pornainen.fi ja
www.pornaistenyrittajat.fi
Pornaisista löytyy ahkeraa yrittämistä ja monipuolista harrastustoimintaa, toivottavasti saamme
messuilla tutustua niistä mahdollisimman moneen!

Rauhallisempia ja isompia tiloja tarvitseville
luokkahuoneet tarjoavat hyvät puitteet toiminnan
ja tuotteiden esittelyyn. Luokkahuoneen rauhassa
voivat messuvieraat keskittyä tutkailemaan mm.
paikallisten kuvataiteilijoiden tuotantoa.

Messuterveisin
Marjatta Sihvo,
projektisihteeri/Pornaisten kunta
puh. (019) 5294 530, 040 5343 693
marjatta.sihvo@pornainen.fi
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Messupaikan varaus
Pornaisten messut la 13.9.2008 klo 10.00 – 16.00
Varauskohde

Kpl

Hinta € (alv 0 %)

Paikka noin 1 m x 1,5 m (ei sis. pöytää) + 1 näytteilleasettajan lippu

40.00

Paikka noin 1 m x 1,5 m + pöytä (50 cm x 70 cm) + 1 näytteilleasettajan
lippu

50.00

Pieni lokerikkopaikka urheilusalissa 1,5 m x 2 m,
sis. taka- ja sivuseinät + pöytä (50 cm x 70 cm) + 2 näytteilleasettajan lippua
Seinille ja tukirakenteisiin voi kiinnittää nastoilla/nupeilla julisteita yms.

110.00

Iso lokerikkopaikka urheilusalissa 2,8 m x 2 m
sis. taka- ja sivuseinät + pöytä (50 cm x 70 cm) + 3 näytteilleasettajan lippua
Seinille ja tukirakenteisiin voi kiinnittää nastoilla/nupeilla julisteita yms.

160.00

½ luokkahuone + pöydät + 3 näytteilleasettajan lippua

160.00

Luokkahuone + pöydät + 5 näytteilleasettajan lippua

220.00

Ulkopaikka piha-alueelta n. 5 m x 5 m + 2 näytteilleasettajan lippua
Ei ulkopöytiä käytettävissä, omat kalusteet mukaan!

40.00

Ulkopaikka, isompi alue

Sop. mukaan

Lisäliput

5.00

Sähkö (valovirta)

10.00

Lisäpöytä
Mahdolliset erityistoivomukset messupaikan suhteen:

5.00

yritys/yhdistys/järjestö
yhteyshenkilö
puh. ja s-postiosoite
lähiosoite
postitoimipaikka
paikka ja aika

allekirjoitus

Messupaikan varauslomake palautetaan osoitteella:
Pornaisten kunta/projektisihteeri Marjatta Sihvo, PL 21, 07171 PORNAINEN
Faksi (019) 664 7006 tai vastaavat tiedot s-postitse os. marjatta.sihvo@pornainen.fi

Ilmoitusvaraus messulehteen
Pornaisten messut la 13.9.2008 klo 10.00 – 16.00
Ilmoitusvaraus: ___________________pmm
Pienin ilmoituskoko 50 pmm, ilmoituksen oltava jaollinen 50:llä.
(Kts. kokoesimerkkejä kääntöpuolelta!)
Ilmoituksen hinta: 1,30 €/pmm (alv 0 %). Ilmoitus voi olla mustavalkoinen tai värillinen, 4-väri
sisältyy hintaan.
Ilmoitusteksti:

Lähetämme aineiston tai osan siitä (esim. logon) suoraan painotaloon,
os. Mäntsälä-lehti, PL 1, 04601 MÄNTSÄLÄ, faksi (019) 6873 133
tai s-postitse os. ilmoitukset@mantsalalehti.fi Mainittava ilmoituksen koko!
Kuoreen tai viestiin maininta ”Pornaisten Messulehti”.

Huom! Tämä lomake on joka tapauksessa palautettava, vaikka lähettäisitte
ilmoituksen suoraan painotaloon!
Ilmoituksen antajan yhteystiedot:
yritys/yhdistys/järjestö
yhteyshenkilö
puh. ja s-postiosoite
lähiosoite
postitoimipaikka
paikka ja aika

allekirjoitus

Ilmoitusvaraus palautetaan osoitteella:
Pornaisten kunta/projektisihteeri Marjatta Sihvo
PL 21, 07171 PORNAINEN
Faksi (019) 664 7006 tai vastaavat tiedot s-postitse os. marjatta.sihvo@pornainen.fi

Luonnollisesti Pornainen 2/2008
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedostusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2008

Painosmäärä
1900 kpl

Painopaikka
Keravan Kopiopalvelu Oy

