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!
Törmäsin jokin aika sitten tuntemattoman ajattelijan ohjeeseen.
Hän esitti kaksi sääntöä noudatettavaksi:
1. Aloita.
2. Jatka. Siirrä vain jalka toisen jalan eteen.
Pidä silmäsi auki ja näe päämääräsi saavutettuna.
Pidä korvasi valppaina ja kuule vain rakentavaa palautetta ja
myönteisiä viestejä.
Pidä sydämesi avoinna ja tunne iloa onnistumisestasi.
Aloita ja jatka menoa. Se toimii joka kerta. Lupaan sen.
Kesän jälkeen itseäni odottavat uudet haasteet, kun siirryn elokuun
puolivälissä Tuusulan kuntakehitysjohtajan tehtävään.
Kiitos yhteistyöstä ja hyvistä hetkistä.
Pidetään nuo kaksi sääntöä mielessä jatkossakin.
Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja

Kunnanviraston sulkeminen kesällä
Kunnanvirasto on suljettuna heinäkuussa kolmen
viikon ajan 5.-25.7.2010.

Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto,
kotikunta Askola, suljettu 5.-25.7.2010
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata
päivystäjiltä seuraavasti
5.7.–8.7. ja 12.7.–15.7. puh. 040 763 9389 ja
19.7.–23.7. puh. 0400 415 083.
ympäristönsuojelussa ei ole päivystystä

Kirjasto on auki koko kesän hieman muutetuin
kesäaukioloajoin.
Vesilaitoksen päivystys
Mäntsälän Vesi
työaikana 040 3145 436
muulloin 0400 802 591

Päivystävä palomestari (09) 8394 0803 ja
päivystävä palotarkastaja (09) 8394 0004.
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Pornaisten terveysaseman aukiolo kesällä
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
ma-pe
klo 8.00–11.00
muuten ajanvarauksella

Pornaisten terveysaseman kesäaukioloajat:
ma, ti ja to
ke ja pe

Laboratoriokokeiden vastausten ja Marevan
määritysten kyselyt sekä hoitotarviketilaukset
ma-pe
klo 12.00–12.30
puh. 040 314 5093

klo 8.00–16.00
klo 8.00–15.00

Ikä-infot syyskaudelle 2010
Ikä-infot syyskaudella 2010 ovat Värttinässä, Mäntymäentie 1, perjantaisin klo 10.00–12.00 seuraavina aikoina:
aika
aihe
pe 10.9.2010 Palveluasuminen
mukana edustajat Pellavakodista ja
Onnentäyttymyksestä

Ikäinfot
Värttinässä:

pe 22.10.2010 Diabetes ja sen hoito
diabeteshoitaja Marja-Leena Rintala

 10.9.
 22.10.
 19.11.

pe 19.11.2010 Kelan etuudet ja niiden hakeminen
Kelan edustaja
Lämpimästi tervetuloa!
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Tilinpäätös 2009
Tilinpäätös 2009

TP
2008

TP
2009

TA
2010

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

4 975
19,50

5 070
19,50

5 229
19,50

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

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

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
2,7

Muutos-%

-7,6

-1,4

18,9

Toimintamenot, milj. euroa

20,8

20,9

21,9

Muutos-%

10,9

0,6

4,9

Verotulot, milj. euroa

14,2

15,0

14,9

10,7
2 851

5,9
2 963

-0,8
2 849

Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet, milj. euroa

6,3

6,6

6,2

15,4
1258

5,7
1 305

-6,3
1 186

1,4

2,6

1,4

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

141
286

195
517

101
262

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Lainakanta, milj. euroa

3,5
13,6

1,7
12,7

2
13,9

2 732

2 516

2 661

Muutos-%
Euroa / asukas

Vuosikate, milj. euroa

Euroa / asukas

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja
taloudessa

Työllisyystilanne huononi hieman edellisvuodesta
eli 1,8 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 5,0 %, kun se oli edellisenä
vuonna 3,2 %. Korkeimmillaan työttömyysprosentti oli heinäkuussa (5,9) ja alimmillaan huhtikuussa (4,4). Yli vuoden työttömänä olleiden keskimäärä oli noin 26 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli
24 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli
119 henkilöä/kk. Avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 5 kuukaudessa.
Kertomusvuoden tulos parani huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna ja on 1.278.802 €
(414.543 €/2008). Vuosikate parani edellisvuoteen
verrattuna 1.197.194 € ja on 2.620.805 €
(1.423.611 €/2008).
Lainojen korkokulut alenivat poikkeuksellisesti
edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti, noin
168.000 €, mikä johtui syksyllä 2008 alkaneesta
korkotason laskusta. Korkotaso on tällä hetkellä
niin alhaalla, että tulevina vuosina on kuitenkin
syytä varautua korkokulujen kasvuun, koska uutta
lainaa joudutaan ottamaan vanhojen lainojen maksuun ja suunniteltuihin investointeihin.
Vuoden 2009 alusta Pornainen ja Mäntsälä muodostivat yhteistoiminta-alueen (Mustijoen perusturva) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi.

Kunnan voimakas velkaantuminen saatiin katkaistua ainakin väliaikaisesti kertomusvuoden aikana.
Uutta pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin
oli varauduttu nostamaan talousarvion mukaisesti
2.000.000 €. Sitä ei kuitenkaan tarvinnut nostaa
ollenkaan vaan tarvittava rahoitus voitiin hoitaa
tulorahoituksella ja Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuksilla. Lainoja maksettiin pois 840.940 €,
mikä oli pitkäaikaisten lainojen nettovähennys
vuoden aikana. Lainamäärä asukasta kohti aleni
2.732 €:sta 2.516 €:oon.

Käyttötalousosan toteutumisvertailua
Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot
olivat 21,1 milj. €, eli 0,02 milj. € pienemmät kuin
korjatussa talousarviossa. Toimintamenot olivat
vain 0,13 milj. € eli 0,6 % edellisvuotta suuremmat. Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta n. 32.000 € eli 1,4 %.
Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista
muodostivat palvelujen ostot, joiden osuus toimintamenoista on kasvanut koko ajan ja erityisesti perusturvapalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelta
ostettavaksi olivat jo noin 65 % (42 %/2008).
Toiseksi suurin kuluerä olivat henkilöstömenot,
joiden osuus taas on laskenut em. syystä ja olivat n.
28 % (45 %/2008) toimintamenojen loppusummasta.

Verotulot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna
832.858,78 € eli 5,9 %. Lisäykseen ovat vaikuttaneet kunnan väestömäärän kasvu ja kohtalaisen
alhaisena pysynyt työttömyysaste.
Valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna
356.697,00 € eli 5,7 %.
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Hallintokunnista kunnanhallituksen osuus toimintamenoista oli ylivoimaisesti suurin, koska perusturvapalvelujen osuus talousarviossa kuuluu nyt
kunnanhallituksen alle. Osuus oli noin 61 %. Seuraavina olivat sivistyslautakunta 29 % (29
%/2008) ja tekninen lautakunta 9 %:n (6
%/2008) osuuksilla.

Kunnanhallituksen yhteisöavustukset haettavana
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset
ovat haettavana 31.8.2010 mennessä.

Käyttötuloista teknisen lautakunnan osuus oli
selvästi suurin, noin 79 % (25 %/2008). Tulojen
kasvuun on vaikuttanut se, että tekniselle lautakunnalle kirjattiin Mustijoen perusturvalle vuokrattujen tilojen vuokratulot. Seuraavana oli kunnanhallitus 17 %:n (5 %/2008) osuudella.

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.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen
21.6.2010

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.

Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, kamreeri, puh. 040 7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
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.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Järjestö- ja seurojentalojen
avustushakemukset

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.

Vuoden 2010 talousarviossa on varattu määrärahaa järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten.
Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten tulee toimittaa
31.8.2010 mennessä kunnanhallitukselle osoitteella PL 21, 07171 Pornainen.
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Musikaali Muuri, Parkkojan koulun yhteinen suurprojekti
Musikaali Muuri oli Parkkojan koulun suurprojekti lv
2009-2010. Musikaalin toteutuksessa olivat mukana kaikki
130 oppilasta, jokaisella oli tärkeä tehtävä ja oma osuutensa esityksen onnistumisessa.
Musikaali Muuri on merkittävä voimainnäyttö myös tuotannon osalta. Suuri kunnia kuuluu opettajakolmikolle,
Ruut Routti, Anne Kandelin ja Katri Kivinen. Käsikirjoitus, laulujen sanat ja sävelet, puvut ja lavasteet, muurin
kivet ja lohkareet ovat kaikki itse tehtyjä, pääosin kierrätysmateriaaleista – osaavien ihmisten tiimityönä.
Musikaalin teema on tietoinen valinta. Se on kannanotto
ystävyyden puolesta kiusaamista vastaan. Sanoin ja sävelin aiheesta on tehty oma tarina ja tulkinta. Musikaalin
kahden keskeisen roolin esittäjät Tuukka Hartikainen ja
Iida Nieminen sekä kaikki muut tähdet tekevät tarinasta
herkän ja koskettavan.
Musikaalin kohtauksissa, matkalla kohti ystävyyttä, törmätään satumaailman klassisiin hahmoihin, jopa avaruusolentoihin mutta musikaalin keskeinen teema on aina läsnä
ja huipentuu ja tiivistyy kuudesluokkalaisten loppulauluun: Ystävyys on voima suuri.
Musikaalin musiikista on tehty CD-tallenne. Sävelet ja
mieleen tarttuvat melodiat jäävät myös täten elämään.
Lasse Väisänen, rehtori
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Musikaalia esitettiin koululaisnäytöksenä 27.5., yleisönäytöksenä 28.5. ja kevätjuhlanäytöksenä 3.6.
Kuvia musikaalin harjoituksista:

Musikaali on saanut ylistävää palautetta ja aiheuttanut kysyntää lisänäytöksistä.
Päätös mahdollisista lisänäytöksistä voidaan kuitenkin tehdä vasta syksyllä.
7/20

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2010

Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto
Yleisten kirjastojen kansallinen
käyttäjäkysely 2010

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen,
puh. 040 174 5060
(huomaa uusi puhelinnumeromme)
s-posti: porkir@pornainen.fi

Pornaisten kirjastoa arvioi 92 henkilöä. Kun tarkastellaan kuinka paljon koko Uudellamaalla vastattiin kyselyyn, voidaan tulosta pitää hyvänä.
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Koko kyselyn yhteenveto viedään tiedoksi sivistyslautakunnalle syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

Kirjaston kesäaukioloajat 7.6.-20.8.2010:
ma, ti, to 12.00–19.00, ke ja pe sekä
juhannusaaton aattona 10.00–15.00

Kyselyyn vastanneista 42 % kävi kirjastossa muutaman kerran kuukaudessa, viikoittain kirjastossa
kävi 28 %. Kirjaston verkkopalvelua käytti viikoittain 31 % vastanneista ja 30 % muutaman
kerran kuukaudessa.
Kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa anonyymisti palautetta kirjastomme palveluista. Kommentoin eniten esitettyihin palautteisiin nyt lyhyesti ja kunhan olemme kirjastossa ehtineet analysoida vastaukset perusteellisesti, palaan asiaan.

Kirjastipendit

Ilta-aukioloaikoja lisää
Kirjaston aukioloaikojen muuttaminen on työn
alla. Toivottavasti voimme ensi vuoden alusta
tarjota enemmän ilta-aukiolotunteja. Valitettavasti
lauantai aukioloajat eivät ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollisia. Pornaisten kirjastotoimessa (pääkirjasto ja neljä koululaisille tarkoitettua
lainausasemaa) työskentelee kolme henkilöä. Kirjastopoliittinen suositus on, että tuhatta asukasta
kohden työskentelisi yksi kirjastoammatillinen
henkilö.

Kirjastotoimi on jakanut perinteiset esikoululaisten kirjastipendit
Halkian esikoulu:
Tuomas Hertteli (Käärmeet-ryhmä)
Sini Vantos (Siilit-ryhmä)
Kirveskosken esikoulu:
Roni Pitkänen (Dinot-ryhmä)
Riku Fabritius (Heinäsirkat-ryhmä)
Ruusu Koskinen (Kissat-ryhmä)
Anna Pajukoski (Sinitiainen-ryhmä)
Nea Harjunpää (Tiikerit-ryhmä)

Kirjastoon enemmän toimintaa lapsille, esim.
satutunteja
Kirjastossa pidettiin ennen satutunteja yhteistyössä MLL:n kanssa. Kun satutuntien vetäjä lopetti,
ei uutta satutätiä löytynyt, vaikka sellaista kovasti
etsimme.

Laukkosken esikoulu:
Emma Killinen
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Englanninkielisiä äänikirjoja valikoimaan
Tällä hetkellä av-aineistomäärärahasta ostetaan
suomenkielisiä äänikirjoja, cd-levyjä, cd-romeja ja
dvd-levyjä. Av-aineiston laajentaminen englanninkielisiin äänikirjoihin (myös pc-pelejä on toivottu) edellyttäisi määrärahojen nousua. Tähän
asiaan voin palata talousarvion käsittelyn jälkeen.

Olet kesämökillä, kirjat kotona ja eräpäivä lähestyy, mikä avuksi?

Lukusali
Kirjaston alakerran Pellavasali on sekä näyttelytila että lukusali.

Hankkimalla kirjastosta itsellesi maksuttoman
salanumeron, voit internetin kautta käydä WEBkirjastossa ja:
tarkistaa mitä sinulla on lainassa
uusia lainasi (maksimimäärä viisi kertaa)
voit tehdä aineistovarauksia KAIKISTA Porsse-kirjastoista
voit ottaa käyttöön eräpäivämuistutuksen
voit valita haluatko saapumisilmoituksen sähköpostiisi (maksuton palvelu oman aineiston
osalta, seutulainat euron kappale) vai kirjeitse
(maksullinen palvelu)
voit lähettää kirjaston sähköpostiin palautetta:
kirjatoivomuksia, viestin yhteystietojesi muuttumisesta jne.
salanumeron saa myös lapsen kortille, jolloin
eräpäivämuistutukset ja noutoilmoitukset voi
ohjata huoltajan sähköpostiin

WEB-kirjasto auttaa!!
Porsse-tietokantaan kuuluvat Pornainen, Porvoo,
Askola ja Sipoo. Tietokannasta löydät kyseisten
kirjastojen aineiston.

Enemmän kotimaisia klassikkoelokuvia
Kirjasto ei tekijänoikeudellisista syistä voi ostaa
kaikkia niitä elokuvia, joita yksityishenkilöt voivat ostaa tai joita on mahdollista vuokrata. Kirjastot myös maksavat elokuvista enemmän, koska
hintaan sisältyy oikeus lainata elokuvaa asiakkaille. Elokuvatallenteita ei myöskään voida ottaa
lahjoituksina eikä niitä voi korvata tuomalla vastaavaa tuotetta tilalle. Pyrin hankkimaan klassikkoelokuvan silloin kun niitä on ostokanaviemme
kautta saatavana.
Suosituimmista lasten kirjasarjoista useita
kappaleita
Pyrin siihen, että suosituimmista lasten sekä aikuisten kirjasarjoista on ainakin tuplakappaleet.
Myös suosituimpia lasten kuvakirjoja (Pupet,
Mikko Mallikaat jne) tilataan vähintään tuplakappaleet.

Ja muistithan, että voit palauttaa mistä tahansa
Porsse-kirjastosta lainaamasi aineiston maksutta
mihin tahansa Porsse-kirjastoon.

Kiitos kaikille vastanneille!

Ennakkotietoa syksyn 2010 kirjoista
(suluissa arvioitu ilmestymiskuukausi)

Kirjastotoimenjohtaja
Marianne Lindblad
marianne.lindblad@pornainen.fi

Lapsille:
Nopola: Siiri ja kauhea kummitus (syyskuu)
Nopola: Rauhallinen Erkki harrastaa (lokakuu)
Parvela: Ella ja Yön ritarit (heinäkuu)
Teineille:
Remes: Riskiraja (lokakuu)
Shan: Sielujen järvi (lokakuu)
Stine: Kauhumaa 6 : Mitä mielessä, muumio
(syyskuu)
Aikuisille:
Pulkkinen: Totta (syyskuu)
Remes: Shokkiaalto (syyskuu)
Snellman: Parvekejumalat (kesäkuu)
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Kaikkien lasten ja lastenmielisten rakastama Lucy
Cousinsin luoma Maisa-hiiri täyttää tänä vuonna
20 vuotta. Juhlan kunniaksi kirjailija Lucy Cousin
vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.
Juhlavuotta juhlistetaan myös julkaisemalla elokuussa upea syntymäpäiväteos: Esitys alkaa,
Maisa! Kirja on ns. näyttämökirja, jonka viimeinen aukeama kohoaa kolmiulotteiseksi näyttämöksi jolloin Maisa ja kaikki hänen kaveruksensa
pääsevät esille. Arvomme syksyllä tätä upeaa
kirjaa kaksi kappaletta kirjastossa kävijöiden
kesken.

Mäntsälän kansalaisopisto
Pornainen
Suunnitelmissa Pornaisiin lukuvuodelle
2010–11 muutamia poimintoja

Kansalaisopistolaiset kiittävät aktiivisia opiskelijoita kuluneesta lukuvuodesta. Ensi lukuvuoden
opinto-ohjelma tulee jakoon 12.8. koko kuntaan
jaettavan Mäntsälä-lehden välissä. Jos et saa opasta, niin sen voi noutaa kirjastosta jakopäivän jälkeisestä päivästä lähtien. Opinto-ohjelma on luettavissa osoitteessa www.mantsalanopisto.fi
juhannuksen jälkeen.

Kielet
Pat and Polly - englannin kertauskurssi
Kertauskurssilla opiskelemme englantia WSOY:n
Pat and Polly - kirjan tahdissa. Kieliopissa paneudumme keskeisten rakenteiden kertaamiseen. Sanaston ja fraasiston osalta keskitymme oman
maan tuntemukseen, matkustamiseen, vapaa-ajan
viettoon ja jokapäiväisen elämän toimiin.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa ke. 25.8.
klo 18.00. Ilmoittautua voi kolmella eri tavalla:
Internetin kautta www.mantsalanopisto.fi, soittamalla toimiston numeroon 040 314 5371 tai suoraan Mäntsälän toimistoon, Vanha Porvoontie 19.

Ranskan jatkokurssi
Tervetuloa sukeltamaan ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuurin maailmaan! Kurssilla ei lähdetä
ihan alusta, mutta melkein. Kurssi on jatkoa viime
vuoden alkeiskurssille, joten jatkamme Parfait 1oppikirjan (Otava) ohjaamina. Harjoitamme kielen eri osa-alueita monipuolisesti ja tutustumme
myös ranskalaiseen elämäntapaan. Toivotamme
kaikki uudet opiskelijat mukaan iloiseen joukkoomme!
Viikonloppukursseja
Luova kirjoittaminen
Tällä intensiivikurssilla kirjoitetaan proosaa ja
lyriikkaa, tehdään luovuutta ja kirjoittajaidentiteettiä vahvistavia harjoituksia sekä keskustellaan
teksteistä ja kirjoittamisesta.

Kansalaisopistorakennus Mäntsälässä
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Teatteri ilmaisua
Kurssilla saa sekä vinkkejä näyttelijäntyöhön että
siellä voi käsitellä mieltä askarruttavia asioita
teatterin keinoin.

Lavatanssi
Opetellaan ns. ”selviytymislajit”, joilla pärjää
lavalla ja ravintolassa.
Lattarit
Tanssit keskittyvät latinotansseihin mm. rumba,
cha cha, samba, salsa…

Hopeaketju
Kurssilla punotaan ketjuja hopealangasta. Ketjuista valmistetaan erilaisia kaulakäätyjä, ranne- ja
nilkkaketjuja sekä korvakoruja

Keppijumppa
Monipuolista liikuntaa koko keholle. Tunti ei
sisällä hyppyjä.
Pilates
Kehonhallintatekniikka, jonka avulla opetellaan
sekä käyttämään että vahvistamaan syviä vatsa- ja
selkälihaksia. Pilates on pehmeä, mutta haastava
laji, joka sopii kaikille.
Zumba
Todella innostava ja menevä tunti, joka ei jätä
ketään kylmäksi! Tunti perustuu latinorytmien
innoittamaan musiikkiin ja tanssiin. Tunti sopii
kaiken ikäisille ja kokoisille.

Hopeaketjukurssin töitä

Liikuntaa & tanssia:
Kiinteytys
Menevä lihaskuntotunti, joka sopii kaiken kuntoisille ja takaa hien pintaan.
Body Harmony Yang
Rauhallinen ja lihaksia & mieltä huoltava tunti.
Tavoitteena tunnilla on lihasten venyvyyden ja
nivelten liikkuvuuden parantaminen.
Astangajooga
Liikemeditaatiota, jossa kehon ja mielen yhteyttä
haetaan voimakkaan asana- eli joogaasentoharjoituksen kautta. Tämä on joogamuodoista vaativin.
Hathajooga
Itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmä, jonka perustana ovat keskittyneesti tehtävät asanaharjoitukset,
tietoinen rentoutuminen ja luonnollinen hengitys.
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Nuorten Pornainen päihtyy perjantaisin
Keski-Uudenmaan poliisi esitti lastensuojelulle
vakavan huolensa Pornaisten nuorten tilanteesta
maaliskuussa 2010. Huolestumisen syy oli jälleen
eräs vauhdikas perjantai-ilta Pornaisten kirkonkylällä. Poliisin mukaan Pornaisten koululle oli kokoontunut noin sadan nuoren joukko, mukana oli
sekä ala- että täysi-ikäisiä. Porukasta osa oli päihtyneitä ja lähes kaikki pakenivat poliisia. Nuorisoporukalla oli hallussaan
todella paljon alkoholia ja
poliisi pidätti mopolla
humalassa ajaneita. Poliisin mukaan
poliisilaitokselle olisi
pitänyt tuoda noin 50
nuorta puhutettavaksi
päihtymyksen tai
asiattoman käytöksen
vuoksi.

Alkoholin lisäksi myös muut päihdyttävät aineet,
kuten impattava butaani ja huumausaineet ovat
nykyisin osa Pornaisten päihdevalikoimaa. Kevään 2010 aikana Pornaisissa esiin tulleet huumausainerikokset ja niiden selvittely työllistivät lastensuojelua runsaasti, toisin kuin aikaisemmin.
Nuoret itse ovat vahvistaneet huumausaineiden
saatavuuden ja käytön laajuuden Pornaisissa.
Helposti ajatellaan, että
lasten kasvatusvastuu
kuuluu koululle, poliisille
tai lastensuojelulle. Näin ei
ole, vaan lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla
on ensisijainen vastuu
lapsensa kehityksestä ja
hyvinvoinnista.
Viranomaistahojen
tehtävänä on ainoastaan
tukea vanhempia tässä
tärkeässä tehtävässä.
Lastensuojelussa me pyrimme pysäyttämään lasta
vaarantavan negatiivisen
käytöksen kierteen mahdollisimman varhain. Koemme
kuitenkin päihteidenkäyttöön puuttumisen turhauttavana, mikäli vanhemmat omilla asenteillaan
viestittävät lapselleen päinvastaista. Mikäli vanhemmat sallivat lastensa
päihteidenkäytön, on viranomaisten tekemä ennaltaehkäisevä työ mahdotonta. Lapsen päihteiden
käytön jatkuessa joudumme lopulta turvautumaan
viimesijaisimpiin lastensuojelun keinoihin. Tähän
pisteeseen emme halua asioiden etenevän.

Poliisin interventio johti
lastensuleluilmoituksiin
13–17-vuotiaista nuorista.
Näiden myötä suuri huoli
heräsi myös meillä lastensuojelussa. Selvisi nimittäin, että edellä kuvattu
perjantai-illan vietto ei
ollut poikkeuksellinen,
vaan nuorten itsensä kertomanakin varsin tyypillinen viikonlopun aloitus.
Lisäksi kuntalaiset kertoivat, että perjantai-iltaisin
Pornaisten keskustassa ei liiku lainkaan aikuisväestöä, vaan kirkonkylä muuttuu nuorison vapaaksi
temmellyskentäksi.
Lastensuojelun huolta lisäsi entisestään joidenkin
vanhempien asenne lastensa päihteiden käyttöä
kohtaan. Sosiaalitoimistolla käydyissä keskusteluissa hätkähdyttävän moni vanhemmista koki
alkoholin käytön kuuluvan osaksi normaalia nuoruutta. Vanhemmat kertoivat olevansa tietoisia
lastensa säännöllisestä päihteidenkäytöstä ja sallivansa sen, kunhan nuori ei joudu ongelmiin tai
näytä naamaansa valvontakameroille.

Tilanne Pornaisten nuorten keskuudessa on muututtava. Tähän emme yksin lastensuojelun ja poliisin toimesta kykene, vaan tarvitsemme muutokseen mukaan koko kylän. Jokainen vanhempi on
vastuussa omasta lapsestaan ja vanhempien tehtävänä on valvoa, miten oma lapsi vapaa-aikaansa
viettää.
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Tilanteen vakavuuden johdosta perustimme Pornaisiin viranomaisista koostuvan päihdetyöryhmän. Mukana ovat lastensuojelun ja poliisin lisäksi koulukuraattori, nuorisotyöntekijä, ennaltaehkäisevä päihdetyöntekijä sekä seurakunnan pastori. Mietimme käytännön toimia tilanteen muuttamiseksi. Poliisi on jo vahvistanut näkyvyyttään
Pornaisissa partioimalla viikonloppuisin nuorison
parissa. Me lastensuojelussa olemme myös aloittaneet jalkautumisen kentälle. Joinakin perjantai-

iltoina käymme paikan päällä Pornaisissa seuraamassa nuorten vapaa-ajanviettoa ja samalla kartoittamassa mahdollisia lastensuojelutoimenpidetarpeita. Olisiko myös muiden, kuin viranomaisten, hyvä käydä katsastamassa, mitä lapsemme
kylällä viikonloppuiltaisin touhuavat?
Mustijoen perusturvakeskuksen lastensuojelun
puolesta sosiaalityöntekijät
Heli Lämsä ja Tuija Miettinen

Ja vapaa-aika on...
Kesän tultua aikaa on enemmän. Tai eipä sitä
varmaan enempää ole, varsinkin jos vertaa edelliseen kesään. Silti tuntuu että aikaa on enemmän
kuin talvella. Varmaksi voidaan sanoa että valoista aikaa on enemmän. Mutta onko meillä sitten
myös enemmän vapaa-aikaa?

Tärkeää siis tuntuu olevan se mistä nauttii ja mitä
pitää tärkeänä? Oma ehdotukseni on aloittaa tärkeiden asioiden etsiminen pysähtymällä. Riisumalla aikaan sidotut odotukset pois ja antaa näin
vapautta vapaa-ajalle.
Vapaa-aika on oikeus, se on oikeus vapauteen
toteuttaa omia halujaan ja tuottaa itselleen mielihyvää. Kesän tulon myötä, toivon jokaiselle tallaajalle aikaa, levollisuutta ja rohkeutta kuunnella
omia haluja. Lahjaksi tästä kaikesta saa hymyn ja
hyvinvointia.

Nykyisessä yhteiskunnassa ymmärrämme vapaaajan tarkoittavan työn tai opiskelun ulkopuolelle
jäänyttä aikaa. Emme silti laske tiskaukseen ja
pyykinpesuun kuluvaa aikaa vapaa-ajaksi, joten
yhtälöstä vähennetään vielä arkisten askareiden
kuluttama aika, vaikkakin se tapahtuu ”vapaaajalla.” Vielä vaikeampaa on luokitella syömiseen
ja nukkumiseen kulunut aika. Toisille se on tapa
viettää vapaa-aikaa toisille vain aikaa. Silti tunnutaan olevan yhtä mieltä siitä että vapaa-aika on
tärkeätä, oli laskukaava mikä tahansa.

Otathan aikasi!
Panu Oranne, vapaa-aikaohjaaja

PS.
On ilmestynyt
myös perinteinen kesäpörriäinen, josta
löydät paljon
paikallista toimintaa kesälle.
Etsithän omasi
niin kesä on
taattu.

Jokainen meistä kuluttaa vapaa-aikansa eri tavoin,
liikkumalla, lukemalla tai vaikka käyden naapurissa kahvilla. Vapaa-aika on joutilasta aikaa,
jolloin on mahdollisuus tehdä asioita jotka kokee
miellyttäviksi. Helposti voisi sanoa että vapaaaikaa on se aika mistä nautimme, mutta näin yksinkertainen asia ei ole, nautimmehan myös työnteosta.
Joka tapauksessa vapaa-aika on tärkeää ja nautinnollista. Kesän tultua meillä on yleisesti ottaen
enemmän vapaa-aikaa lomien ja valoisan ajan
johdosta. On siis aika tärkeiden nautintojen. Jokaisella meistä on oma tapansa nauttia ajasta.
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Pornaisten matonpesupaikka
Osoite: Pienteollisuustie, katso kulku allaolevasta kartasta.
käytettävissä kaikkina päivinä klo 06.00 – 22.00
käyttäjät pääsevät pesemään tulojärjestyksessä
ei maksuja
huolehdi paikan siisteydestä!
Pornaisten kirkonkylänseudun asukasyhdistys POKS ry
puh. 0400 281 044
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Tulossa syksyllä.. pitkän kuuman kesän jälkeen Pornaisten messut koulukeskuksessa lauantaina
18.9.2010 klo 9.00–16.00
Perinteiset Pornaisten messut ovat seudullinen, jo kovasti odotettu tapahtuma, jonne tullaan viettämään
aikaa kauempaakin ja usein koko perheen voimin. Messuille odotetaan tänäkin vuonna runsasta kävijämäärää, joten palvelujen, tuotteiden ja toimintansa esittelijöille tapahtumalla on suuri merkitys. Uusille
kuntalaisillekin messut ovat näköalapaikka tutustua uuden kotiseudun palveluihin ja harrastustoimintaan,
tilaisuus kannattaa hyödyntää! Messupaikoilla myynti on myös sallittua, joten kotiin viemisiäkin voi tarttua mukaan.
Messuilla esitettävä ohjelma tarkentuu kesän mittaan, siitä kuitenkin pidetään huoli, että tarjolla on jokaiselle jotain vauvasta vaariin. On kuulunut huhuja, että Miina ja Manu -kirjoista tutut kissatkin olisivat
tulossa esiintymään sinne! Vanhempien ja mummien ja kummien kannattaa siis olla kuulolla…
Messuja edeltävällä viikolla ilmestyvä messulehti sisältää mm. kartan messualueesta, osallistujaluettelon
ja messupäivän ohjelman. Messulehdessä ilmoittaminen on myös näkyvä tapa toivottaa messuvieraat
tervetulleiksi omille osastoille! Lehti jaetaan jokaiseen talouteen Pornaisissa ja sitä jaetaan myös lähikunnissa. Tänä vuonna lehti tullaan laittamaan myös sähköisenä versiona kunnan ja yrittäjäyhdistyksen nettisivuille.
Messut järjestetään Pornaisten kunnan ja Pornaisten Yrittäjät ry:n yhteistyöprojektina, järjestelyt on aloitettu ja messuposti on jo lähetetty; tänä vuonna osalle saajista sähköpostin kautta. Messupaikka- ja ilmoitusvarauslomakkeet löytyvät myös ajankohtaista –palstoilta osoitteissa www.pornainen.fi ja
www.pornaistenyrittajat.fi ja niitä lähetetään tarvittaessa myös postitse ja saa messusihteeriltä kunnantalolta.
Ruuhkan välttämiseksi paikka- ja messulehti-ilmoitusvarauksia on toivottu jo palautettavaksi, mutta vieläkin ehtii! Tervetuloa kaikki mukaan Pornaisten messuille!
Annamme mielellämme lisätietoja tarvittaessa:
Marjatta Sihvo
messusihteeri
puh. 040 174 5050, 040 5343 693
marjatta.sihvo@pornainen.fi

Juha Virkki
Pornaisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 841 293
juha.virkki@virtek.fi
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Kuulumisia Onnentäyttymyksestä

Onnellinen on se,
joka ei murehdi sitä,
mitä häneltä puuttuu,
vaan riemuitsee siitä,
mitä hänellä on.
- Demokritos

Hoivakoti Onnentäyttymyksen hoitofilosofia pohjaa luomupainotteiseen ruokaan sekä yhdistää
perinteisen hoito- ja lääketieteen vaihtoehtoishoitoihin.

Onnentäyttymyksen arjessa sovelletaan
kuntouttavan hoitotyön periaatteita
asukkaiden omien toiveiden mukaisesti

1.6.2010 Pornaisten kauniiseen maalaismaisemaan avattiin 20-paikkainen hoivakoti, Onnentäyttymys, joka on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille. Onnentäyttymyksen toimintaa ohjaa luonnonmukaisuus kodinomaisessa ympäristössä maaseudulla.

Asukkaan aktiviteettia fyysisellä ja psyykkisellä
tasolla pyritään pitämään yllä ja kohottamaan
erilailla askareilla ja tunne-elämyksillä. Erityishuomiota kiinnitämme asukkaiden viihtyvyyden
ja sosiaalisuuden tukemiseen. Tuemme asukkaan
omatoimisuutta muun muassa ulkoillen ja muun
viriketoiminnan muodossa asukkaiden toiveiden
ja tarpeiden mukaan.

Hoivakodissa painotetaan kiireettömän läsnäolon sekä liikunnan ja kuntoutuksen merkitystä.

Terveys on ihmiselle tärkeä asia- Hyvinvointi
ja elinvoima kumpuavat monista asioista

Kodinomainen asuminen innostaa omaehtoiseen
toimintaan ja auttaa pitämään toimintakykyä yllä
mahdollisimman pitkään. Jokaisen asukkaan taitoja ja osaamista sekä elämänhistoriaa arvostetaan ja
heitä kannustetaan omaehtoiseen ja vastuulliseen
elämään, hoivaa ja huolenpitoa unohtamatta.
Asukkaiden tukena pyrimme olemaan niin hyvinä
kuin huonoinakin hetkinä. Onnentäyttymyksen
omistavat toimitusjohtaja Carita Haapsaari yhdessä vastaavan sairaanhoitajan Pia-Mari Huuskon
kanssa.

Ihmiset ovat nykyisin entistä aktiivisemmin kiinnostuneita omasta terveydestään, ja heillä on aivan uusia vaatimuksia. Hyvä olo on kokonaisvaltainen tila. Itse olen aina ollut hyvin kiinnostunut
erilaisista terveyttä tukevista ja elinvoimaa ylläpitävistä ja kohottavista menetelmistä kuten erilaisista vaihtoehtohoidoista. Monet vaihtoehtohoidot
perustuvat vuosisatoja vanhoihin menetelmiin ja
tuotteisiin. Meillä on käytössä hoitohuone, jossa
asiakas voi rentoutua hoitavissa käsissä.
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Ikääntyneiden parissa työskentelystä kiinnostunut
ja asianmukaisen tietotaidon omaava henkilökunta
ja hyvä esteetön vuorovaikutus asukkaiden ja
hoitajien välillä luovat perustan toiminnallemme
Onnentäyttymyksessä.

Olemme myös kiinnostuneita ottamaan käyttöön
homeopaattisia hoitomuotoja. Jos ihmisen terveyttä ylläpitävä oma järjestelmä on syystä tai toisesta
järkkynyt ja oireita ilmenee, voidaan homeopaattisesti auttaa elimistöä palauttamaan elinvoima,
jotta se voi korjata itse itsensä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoitoa esim.
omaisten loman ajaksi.

Omassa keittiössä valmistetaan maittavaa ja
terveellistä luomupainotteista- ja lähiruokaa

Vapaita asukaspaikkoja voi tiedustella:
Ruokailu on tärkeä osa arkea ja vaikuttaa suuressa
osin myös vanhusten hyvinvointiin. Hoivakodissamme panostetaan laadukkaaseen luomupainotteiseen- ja lähiruokaan, joka on itse valmistettua,
maukasta ja terveellistä.

Onnentäyttymys Oy
www.onnentäyttymys.fi
carita.haapsaari@onnentayttymys.fi
p. 040 416 6781
pia-mari.huusko@onnentayttymys.fi
p. 040 416 6829

Luomuruuan suosion kasvu ja muutokset ruokailussa heijastavat yleisempiä muutoksia ruokailutottumuksissa. Erilaisten tutkimusten mukaan
suomalaiset arvostavat luomuruokaa. Sitä pidetään terveellisenä, turvallisena ja hyvänmakuisena
ja päivittäisestä ruokavaliosta saa myös enemmän
tarpeellisia ravintoaineita.
Moniammatillinen henkilökuntamme huolehtii
asukkaiden päivittäisten toimintojen toteutumisesta Hoitohenkilökuntamme koostuu kahdesta sairaanhoitajasta ja lähihoitajista.

Kerhotoimintaa 2 – 5 -vuotiaille
Pornaisissa käynnistyy kerhotoiminta 1.9.2010 Aurinkolinnan päiväkodissa (os. Mäntymäentie 1). Kerhotoiminta tarjoaa kotona oleville lapsille ikäistään seuraa ja virikkeellistä toimintaa kaksi kertaa viikossa.
Maanantaina ja keskiviikkona 2-3 -vuotiaiden kerho klo 9-11
Tiistaina ja torstaina 3-5 -vuotiaiden kerho klo 9-11.30
Kerhoon mukaan omat eväät. Kerhohinta on 20 €/kk. Kerho on kiinni koulujen loma-aikoina.
Hakemukset kerhoon tulee toimittaa 20.8.2010 mennessä osoitteella Aurinkolinnan päiväkoti, päiväkodin
johtaja Tiina Korhonen, Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen. Hakemuslomakkeen saa internetosoitteesta
www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet ja päiväkodeista.
Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Tiina Korhonen p. 040 314 5084, tiina.korhonen@mantsala.fi
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Kyselyn avulla arvokasta tietoa kirkonkylän kehittämiseen
Kirkonkylän kehittämissuunnitelman
laatiminen on käynnistynyt lähtötietojen
keräämisellä. Ensimmäinen yleisötilaisuus
järjestettiin 24.5.2010 kunnantoimiston
valtuustosalissa. Tilaisuudessa esiteltiin
suunnittelun tavoitteita sanoin ja kuvin eri
viranhaltijoiden toimesta. Lopuksi yleisöllä
oli mahdollisuus kartan ääressä esittää omia
huomioitaan ja ehdotuksiaan kirkonkylän
kehittämiseksi. Liikenne, paikoitus, reitit ja
opastus olivat suurimman huomion
kohteena.
Keskeisten maanomistajien kanssa
keskustellaan alueen tulevaisuudesta. Heillä
on arvokasta tietoa alueesta ja myös
yksittäisiä huomioita lähiympäristönsä
epäkohdista.
Tavoitteena on valmistella
kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta kunta
käynnistää vähitellen parannustoimenpiteitä
elinvoimaisen, viihtyisän, turvallisen ja
toimivan keskusta-alueen rakentumiseksi.
Kyselyn kautta toivomme saavamme teiltä
vastauksia mm. seuraaviin näkökulmiin:
Oletko havainnut liikenteen
sujuvuudessa keskusta-alueella
ongelmia? Missä ja minkälaista?
Millä alueella tulisi lisätä
viherrakentamista?

Kirkonkylä vuonna 1954 ilmasta käsin

Mitkä ovat keskustan kauneimmat
rakennukset?
Osallistu yhteisen keskusta-alueemme kehittämiseen ja käy kunnan kotisivuilla vastaamassa aiheesta
rakennettuun kyselyyn!

Tulossa:
KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN --- TILAISUUS YRITTÄJILLE!
Kunnantoimiston valtuustosalissa järjestetään Pornaisten kunnan yrittäjille tilaisuus torstaina 17.6.2010
kello 18 alkaen – aiheena on kirkonkylän keskusta-alueen kehittäminen. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja
kertomaan omia huomioita!
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Tiilikuja perustettiin
Halkiaan
Halkiassa Juholantie 95:n kohdalta
erkaneva, Hieronta Niskanaukkelille
johtava tie sai oman tiennimen, Tiilikuja, ja Hieronta Niskanaukkelin uudeksi osoitteeksi tuli Tiilikuja 38,
07190 Halkia. Kuvassa tiekunnan
osakkaat ovat 5.5.2010 osoiteviitan
pystytyksessä.
Myös rakennusalan yritys Petsohn Oy
ja LVI-urakointia tekevä Vesihiisi
sijaitsevat Juholantien ja Tiilikujan
risteyksen välittömässä läheisyydessä.

Luonnollisesti Pornainen 2/2010
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