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Hyvät lukijat
Pornaisten historian toinen osa
on valmistunut ja tulossa
myyntiin marraskuun alussa.
Lisää tietoa tästä mielenkiintoisesta
teoksesta löydät lehden sivulta 12.
Toivotamme lukijoille miellyttäviä
lukuelämyksiä ja
kaikille hyvää syksyn jatkoa!

KUNNANJOHTAJA
Parasta vai liiankin Kuumaa
Viime aikoina on Pornaisten kuntaa koskevissa
keskusteluissa ollut kaksi sanaa ylitse muiden,
Paras ja Kuuma. Mitä nämä lyhenteet oikein käytännössä tarkoittavat ja mitä vaikutuksia niillä on
Pornaisten tulevaisuuteen.

non ja -palveluiden uudistus Suomen historiassa.
Kunnat toteuttavat uudistuksen yhteistyössä valtion kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistuksen tarkoituksena on mm. edistää uusia palvelujen tuotantotapoja.

Paras – hanke edellyttää kuntien yhteistyötä

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tuli
voimaan tämän vuoden helmikuussa. Lain mukaan jokaisen kunnan tuli antaa syksyyn mennessä
valtioneuvostolle selvitys siitä, mitä toimenpiteitä

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, eli Paras hankkeen sanotaan olevan suurin kunnallishallin-
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lutusyhtymän ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kautta.
Vaikka Pornainen on tehnyt sosiaali- ja terveystoimessa yhteistyötä kahden seutukunnan kanssa,
niin yhteistyö on sujunut hyvin.
Pornainen aktiivinen Kuuma -yhteistyössä
Pornainen liittyi koko Keski-Uudenmaan seutukuntaa koskevaan Kuumayhteistyöhön vuoden
2005 alussa. Muut Kuumakunnat ovat Järvenpää,
Tuusula, Kerava, Nurmijärvi ja Mäntsälä sekä
ulkojäsenenä Hyvinkää. Liittyminen oli oikea
ratkaisu paitsi palvelujen järjestämisen takia myös
kunnan edunvalvonnan näkökulmasta. Kuumakunnat muodostavat oikeastaan ainoan riittävän
vahvan neuvottelukumppanin pääkaupunkiseudun
suurille kunnille.
Vuodesta 2005 lähtien Kuumakuntien yhteistyö
on ollut tiivistä ja Pornaisten osalta yhteistyö on
suuntautunut selkeästi Keski-Uudellemaalle. Yhteistyö on myös koskenut laajasti koko kunnan
toimialaa ja kehittämistä. Esimerkiksi sosiaalitoimen osalta kunta on mukana useissa työryhmissä
ja hankkeissa kuten sosiaalipäivystys, aikuissosiaalityö, suuhanke, vammaispalvelut, lastenvalvojapalvelut, päivähoito sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Valtuusto on myös tämän vuoden
huhtikuussa hyväksynyt sopimuksen Kuumakuntien yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi.

Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo

kunnassa aiotaan toteuttaa palvelujen kehittämiseksi. Pornaisten kunnanvaltuusto päätti syyskuun
alussa kunnan toimeenpanosuunnitelmasta.
Uudistus koskettaa eniten juuri Pornaisten kaltaisia alle 20 000 asukkaan kuntia. Tämän kokoisilta
kunnilta on nimittäin edellytetty, että ne laativat
suunnitelman palvelurakenteen vahvistamiseksi
siten, että kunta muodostaa yhdessä toisen tai
toisten kuntien kanssa vähintään 20 000 asukkaan
yhteistoiminta-alueen. Pornaisissa on pian 5000
asukasta. Yhteistyökumppani tai kumppaneita siis
tarvitaan.

Kuumakuntiin kuuluminen on Pornaisten kunnalle
tärkeää erityisesti pidemmällä aikavälillä, ja yhteistyöstä pois jääminen jättäisi Pornaisen kovin
yksinäiseen asemaan. Kuumakuntien vetovastuu
vaihtuu vuosittain, ja on tällä hetkellä Keravan
kontolla. Pornaisten ja Mäntsälän kunnille on
tarkoitus siirtää yhteinen vetovastuu Kuumayhteistyössä vuonna 2008.

Yli kuntarajat tehtävää yhteistyötä edellytetään
Pornaisten osalta erityisesti perusturvapalvelujen
järjestämisessä, perusterveydenhuollossa ja siihen
kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä.
Muut Paras –hankkeen edellyttämät yhteistyökuviot tuntuvat olevan kunnossa. Erikoissairaanhoito
suuntautuu Hus – kuntayhtymän kautta Porvooseen myös jatkossa. Ammatillinen peruskoulutus
taas on järjestetty Keski-Uudenmaan ammattikou-

Uusia yhteistyön tapoja selvitetty
Pornaisten kunnanhallitus päätti viime vuoden
huhtikuussa, että perusturvapalvelujen yhteistyöstä Mäntsälän kanssa tehdään selvitys. Molempien
kuntien perusturva kartoitti omalta osaltaan toimintakohtaisesti palvelut, nykyiset voimavarat ja
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niiden riittävyyden seuraavien viiden vuoden aikana, palvelujen nykyiset toteutustavat sekä yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Myös konsultin asiantuntemusta käytettiin.

totesi, että yhteistyön tulee jatkua myös ItäUudellemaalle, koska Pornainen kuuluu Porvoon
sairaanhoitoalueen piiriin, jonne terveyspalvelut
suuntautuvat.

Myöhemmin kunnanhallitus päätti tiedustella
muiden lähialueen kuntien halukkuutta yhteistyöhön Pornaisten kanssa sosiaali- ja terveystoimessa. Sipoon kunta oli selvitystyöstä kiinnostunut, ja
yhteinen selvitys on valmistunut. Vireillä on myös
Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvitys, joka tunnetaan nimellä Ister. Siinä
on valmisteltu ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan järjestämiseksi ItäUudellamaalla. Ehdotuksessa Sipoo-Pornainen on
ajateltu yhdeksi yhteistoiminta-alueeksi

Lopullisesti asiasta päättää Pornaisten valtuusto.
Vasta virkaan astuneena kunnanjohtajana toivon
viisautta ja malttia päätöksentekoon. Valinnasta
tulee joka tapauksessa vaikea. Sekin on tiedossa jo
nyt, ettei yksimielisyyttä yhteistyön suunnasta ole
helposti löytymässä.
Syksy on paitsi isojen kunnallisten päätösten,
myös uusiutumisen aikaa kunnan asukkaille. Uusia harrastuksia aloitetaan ja hyviä päätöksiä tehdään. Itselleni syksy merkitsi työpaikan vaihtumista Helsingin vilinästä tänne Pornaisten kuntaan.

Päättäjät visaisen valinnan edessä

Toivotan teille kaikille hyvää ja mielenkiintoista
syksyä sekä jaksamista.

Kuluvan syksyn aikana käsittelyyn on tulossa
kaksi vaihtoehtoista yhteistyömallia. Suuntaudutaanko siis Mäntsälän ja Kuuman suuntaan vai
Sipoon ja Itä-Uudenmaan suuntaan? Pornaisten
perusturvalautakunta otti syyskuun alussa kantaa
Mäntsälä -yhteistyön puolesta. Samalla lautakunta

Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO
pää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja
Pornainen. Pornaisten valtuuston hyväksymän
Kuuma-strategian tavoite on palvelut asukkaiden
käytössä kuntarajoista riippumatta v. 2015 mennessä. Olemme jo monessa sosiaalialan ja muissa
hankkeissa mukana. Lopullisesti yhteistyöalueen
päättää kunnanvaltuusto.

Porvoon sairaala pysyy pornaislaisten hoitopaikkana
Pornainen joutuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa järjestämään perusturvapalvelut vähintään 20 000 asukkaan yksikössä. Kunta selvitti
sekä Sipoon että Mäntsälän kanssa palveluyhteistyön mahdollisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa:

Erikoissairaanhoitoa pornaislaiset saavat Porvoon
sairaalasta ja tähän ei tule tämän päätöksen jälkeen muutosta. Kuulumme tulevaisuudessakin
HUS:n Porvoon sairaanhoitoalueeseen, vaikka
päätös Mäntsälä-yhteistyöstä menisi valtuustossa
läpi.

Perusturvalautakunta päätti 4.9. kokouksessaan
esittää yhteisen perusturvan järjestämistä Mäntsälän kunnan kanssa, joka Pornaisten tapaan on
KUUMA-kunta. Lautakunta piti tärkeänä Kuumayhteistyön jatkumista. Kuuma-kuntia ovat Järven-

Perusturvalautakunta
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Päivähoito
Pornaisten kunta etsii kiinnostuneita
perhepäivähoitajan ammatista Halkiassa ja kirkonkylällä. Lisätietoja
antaa päivähoidon johtaja Leena
Riikonen, puh. 040 558 2564.

Lasten päivähoidon ja –neuvolan
yhteistyö tiivistyy Pornaisissa

kodin kasvattajat hoitolapsistaan. Tarkoituksena
on antaa lasten neuvolaan arvokasta tietoa lapsen
toimimisesta päivähoidon arjessa. Kuvauksen
avulla neuvolan henkilökunta saa käsityksen lapsen taidoista, mikäli hän ei osoita yhteistyöhalua 3
–vuotis neuvolakäynnillä. Jo 3 – vuoden iässä
voidaan tunnistaa varhaisen tuen tarpeessa olevat
lapset, jolloin myös päivähoidossa voidaan aloittaa kasvun ja kehityksen lisätukeminen lapsen
parhaaksi.

Nyt uuden toimintakauden käynnistyessä elokuussa 2007 aloitamme lasten päivähoidossa tekemään
3 – vuotiaasta lapsesta päivähoidon kuvausta lastenneuvolaan vanhempien luvalla. Lähtökohtana
on tarkastella yhdessä vanhempien, neuvolan terveydenhoitajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa havaintoja lapsen kasvusta, kehityksestä ja
oppimisesta ja sen pohjalta toimia kasvatuskumppanuudessa lapsen parhaaksi. Pornaisissa on jo
ollut muutaman vuoden käytössä päivähoidon
kuvaus 5 – vuotiaasta lapsesta ja siitä saadun positiivisen kokemuksen innoittamana halusimme
laajentaa yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Lapsen 3-vuotisseuranta kuvaus työstettiin yhteistyössä Askolan päivähoidon ja neuvolan kanssa ja nyt
se on käytössä molemmissa kunnissa. Päivähoidon henkilökunta arvioi lapsen kasvua ja kehitystä
päivittäisten toimintojen kuten ruokailun, pukemisen, siisteyskasvatuksen ja omatoimisuuden kautta. Sosiaalista käyttäytymistä ja tunne-elämää
kuvataan vuorovaikutustaitojen, leikkitaitojen,
tunteiden ilmaisemisen ja pettymysten sietokyvyn
kautta. Lisäksi kielelliseen kehitykseen kiinnitetään huomiota mm. puheen ymmärtämiseen, puheen selkeyteen ja sanavaraston laajuuteen. Päivähoidon seurantalomakkeen täyttävät perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitokodin ja päivä

Jatta Finska-Viinikainen
kiertävä erityislastentarhanopettaja
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Maksuttomiin influenssarokotuksiin ovat entisen
tapaan oikeutettuja kaikenikäiset lapset, jotka
kuuluvat sairautensa vuoksi influenssan riskiryhmiin.

Terveyskeskus
Influenssarokotukset 2007
Influenssa A- ja B-virukset aiheuttavat vuosittain
epidemioita joulukuun ja huhtikuun välisenä aikana. Epidemian aikana 2-15 % väestöstä voi
sairastua influenssaan. Epidemian laajuuteen
vaikuttaa merkittävästi se, kuinka samantyyppiset
virukset ovat kiertäneet väestössä aiemmin ja
kuinka paljon väestöllä on vasta-aineita kulloinkin
kiertäviä virustyyppejä vastaan. Suuresti
muuttunut virus voi aiheuttaa laajan epidemian.
Influenssavirusten jatkuvan muuntumisen
vuoksi rokotus tarvitaan vuosittain.

Neuvolan terveydenhoitajat pitävät ylimääräisen rokotuspäivän.
Vastaanotto toimii
ilman ajanvarausta
Lauantaina
27.10.2007 klo 9-12
ensimmäinen rokotus

Kansanterveyslaitoksen influenssarokotussuosituksen mukaisesti maksuttomiin rokotuksiin ovat
oikeutettuja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Kroonisia
sairauksia potevilla henkilöillä on suurin riski
sairastua vakavaan influenssaan, joka voi johtaa
sairaalahoitoon ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Iän mukana riski sairastua vakavaan influenssaan kasvaa, vaikka altistavaa perustautia ei
olisikaan todettu.

Lauantaina 24.11.2007 klo 9-12 toinen rokotus

Porvoon terveydensuojelu tiedottaa
Huoneilman radonpitoisuus kannattaa tutkia

Riskiryhmiin kuulumattomat voivat halutessaan
hakea influenssarokotereseptin vastaanotolta.

Porvoon Terveydensuojelu osallistui talvella 2007
Säteilyturvakeskuksen Radontalkoisiin. Talkoot
kattoivat Pornaisten, Askolan, Porvoon ja Sipoon
kuntien alueet. Radonpurkkeja tilattiin kaikkiaan
669 kpl ja näistä 634 kpl on palautettu Säteilyturvakeskukseen analysoitavaksi. Korkeita radonpitoisuuksia mitattiin niin 1900-luvun alussa kuin
2000-luvullakin rakennetuissa taloissa. Korkein
Pornaisissa mitattu radonpitoisuus oli 2279 Bq/m3
ja 23 % mittauksista ylitti 400 Bq/m³. Suurin osa
mittauksista tehtiin omakotitaloissa, mutta sisäilman radon on yhtälailla suositeltavaa mitata myös
rivitaloista ja kerrostalojen maanvaraisissa kerroksissa olevista asunnoista.

Influenssarokotukset aloitetaan ma 29.10
2007 terveydenhoitajan vastaanotolla ja
jatketaan maanantai-perjantai klo 9.00–
10.30, muina aikoina ajanvarauksella
puh. 5740122 (10.30–11.00).
Syksystä 2007 alkaen maksuttoman influenssarokotuksen voi saada kaikki 6-35
kuukauden ikäiset lapset. Lasten rokotukset alkavat loka-marraskuun vaihteessa.

Alueella aikaisemmin tehtyihin mittauksiin nähden tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Säteilyturvakeskuksen tutkimusten mukaan Itä-Uusimaa
on tunnetusti aluetta, jossa mitataan jatkuvasti
korkeita radonpitoisuuksia. Tämä tulee huomioida
erityisesti uusia taloja rakennettaessa ja vanhoja
peruskorjattaessa.

Lapset, jotka eivät aiemmin ole saaneet
influenssarokotetta, tarvitsevat yhteensä
kaksi rokotusannosta noin kuukauden
välein. Yksi annos ei tuota riittävää suojaa.
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Taulukko 1. Radontalkoiden tulokset

Porvoo
Askola
Pornainen
Sipoo

Tutkittu
(kpl)
326
33
48
227

> 400
Bq/m3
17 %
18 %
23 %
9%

> 200
Bq/m3
26 %
36 %
21 %
19 %

< 200
Bq/m3
57 %
46 %
56 %
71 %

> 1000
Bq/m3
9 kpl
3 kpl
1 kpl
1 kpl

Max
Bq/m3
3330
5010
2270
1780

Min
Bq/m3
< 20
40
< 20
< 20

Asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3 (STM:n päätös 944/92). Uusi
asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että
radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3. Mikäli
mitattu huonetilan radonpitoisuus ylittää 200
Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee asunnon
omistajaa tai haltijaa käyttämään tarkoituksenmukaisia, helposti toteutettavia korjaustoimia radonpitoisuuden alentamiseksi (esimerkiksi ilmanvaihdon tehostaminen). Uusintamittaus tehtyjen
korjaustoimien tehokkuuden todentamiseksi on
suositeltavaa.

aktiivinen kaasu, joka hajoaa kiinteiksi hajoamistuotteiksi. Huoneilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana
keuhkoihin. Itse radonkaasu poistuu uloshengityksen mukana, mutta kiinteät hajoamistuotteet tarttuvat keuhkojen sisäpintaan. Keuhkojen saama
säteilyannos lisää keuhkosyöpäriskiä. Suomessa
todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpätapausta,
joista radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300
keuhkosyöpää. Radonpitoisen veden nauttimisesta
aiheutuu säteilyä ruuansulatuselimille (lähde:
Säteilyturvakeskus).

Radonmittaus kannattaa aina, oli asunto minkä
ikäinen tahansa. Uudemmissa taloissa mittaus
kannattaa uusia noin 4-5 vuotta talon valmistumisen jälkeen. Pitoisuus voi kasvaa talon mahdollisen liikkumisen seurauksena. Mikäli taloyhtiöissä
on mitattu yli 200 Bq/m3 pitoisuuksia yhdestä
asunnosta, suositellaan mittauksen teettämistä
kaikkiin taloyhtiön maanvaraisiin asuntoihin. Mittaus on suositeltavaa, vaikka pitoisuus olisi ollut
pieni. Pitoisuus voi vaihdella suuresti eri asuntojen välillä.

Miten radon pääsee huoneilmaan?
Radonia syntyy, kun maa- ja kallioperässä oleva
uraani hajoaa radioaktiivisesti. Talon alla oleva
maaperä on tärkein huoneilman radonlähde.
Maanvaraisen laatan, rinneratkaisujen ja kevytsoraharkkojen käyttö on yleistynyt voimakkaasti
1980- ja 1990-luvuilla. Tällainen rakennustapa
lisää radonpitoisen ilman vuotoreittejä maasta
asuntoon. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa

Mikäli huoneilman radonpitoisuus on korkea ja
talousvetenä käytetään porakaivovettä, suositellaan radonin alkuperän selvittämiseksi veden
radonpitoisuuden tutkimusta. Radonia voi toki
olla porakaivonvedessä vaikka huoneilman radonpitoisuus olisikin pieni.
Pornainen kuuluu myös niihin kuntiin, joissa
säteilyturvakeskuksen ohjeen ST 12.1 mukaan
kaikkien työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää.
Mitä on radon?
Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radio-
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alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin sisätiloihin. Talvella radonia virtaa sisään enemmän kuin kesällä. Huono ilmanvaihto myös suurentaa radonpitoisuutta. Taloissa,
joissa ilmaa poistetaan koneellisesti, voi korvausilmaventtiilien puute kasvattaa alipaineisuutta ja
radonpitoisuutta. Korkea radonpitoisuus on erityisesti alimpien asuinkerrosten ongelma, ylemmissä
kerroksissa radonpitoisuus on yleensä pieni.

Suomessa rakennusmateriaalit eivät ole aiheuttaneet suuria sisäilman radonpitoisuuksia.
Radonia voi vapautua huoneilmaan myös vedenkäytön yhteydessä. Erityisesti porakaivoveden
radonpitoisuus voi olla niin suuri, että se nostaa
huoneilman radonpitoisuutta. Radonia vapautuu
herkästi etenkin suihkun, pyykinpesun ja astioiden
pesun yhteydessä. (lähde. Säteilyturvakeskus)
Lisätietoja: Porvoon kaupunki terveydensuojelu
p. (019) 520 211/ Karoliina Viitamäki ja Outi
Lankia. Tietoa radonista löytyy mm. Säteilyturvakeskuksen internetsivulta osoitteesta www.stuk.fi.

Radonia tulee huoneilmaan jonkin verran myös
rakennusmateriaaleista, esim. betonista ja tiilestä.

SIVISTYSOSASTO
Startilla kouluun Pornaisissa
Vuosi sitten syksyllä käynnistettiin Kirveskosken
koulussa Startti-luokka, joka kattaa luokat 0-2.
Tämän luokan tarkoituksena on tarjota mahdollisuus aloittaa koulumaailma hieman hitaammin –
omien edellytysten mukaisesti. Luokaan pääsevillä lapsilla on jonkin asteisia oppimisen- tai puhumisen vaikeuksia, jotka yritetään voittaa pehmeämmän koulualoituksen avulla.
Opiskelu pelkkien kirjojen avulla olisi mahdotonta näille lapsille, jotka tarvitsevat oppimiseen erilaisia aistikokemuksia, elämyksiä ja oppimista
tekemisen kautta. Palapelit, palikat, tietokoneen
oppimisohjelmat, erilaiset kirjat ja muut leikkivälineet toimivat meillä opetusmateriaalina. Näiden
avulla uuden oppiminen on sekä selkeämpää että
hauskempaa. Suuret kiitokset kaikille niille, jotka
ovat toimittaneet käytöstä poistettuja lelujaan ja
kirjojaan käyttöömme. Ne ovat antaneet meille
monta iloista peli- ja leikkihetkeä. Suuri kiitollinen halaus myös Pornaisten MLL:lle, jonka antaman 150 € avulla olemme saaneet hankittua aivan
uutta opetusmateriaalia ja leluja luokkaamme.

Starttiluokassa jokainen etenee omalla vauhdillaan
ja oppimisessa otetaan huomioon kunkin oppijan
omat vahvuudet ja panostetaan erityisesti osaalueisiin, jotka tuottavat vaikeuksia. Tällöin lapsi
saa omasta etenemisestään niin paljon tarvittavia
onnistumisen elämyksiä ja innostuu näin opiskelemaan yhä enemmän ja mittelöimään itseään
vastaan.
Luokalla on tällä hetkellä 11 oppilasta: 5 ekaluokkalaista ja 6 kakkosluokkalaista. Yhdessä olemme
harjoitelleet koululaisena olemista. Tunnit kuluvat
suuren innostuksen vallassa ja välillä keskustelemme elämää suuremmista kysymyksistä. Kaikki
lapset ovat todella innostuneita ja eteneminen
omissa opinnoissa on vauhdikasta. Yhdessä riemuitsemme jokaisen pienestäkin etenemisestä ja
luokassamme vallitsee iloisen kannustava ilmapiiri. Ahkeran opiskelun vastapainoksi sitten ulkoilemme paljon ja leivomme vaikka pullataikinasta
avaruusteemaan sopivia olioita.

”Leikki on lapsen työtä” – sanotaan. Leikin avulla
vaikeakin asia voi avautua lapsen maailmaan sopivaksi ja samalla aukeavat portit oppimisen ja
tietämisen salaiseen maailmaan.
Mari Niemi, Startti-luokan opettaja, Kirveskosken koulu
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Pornaisten yläkoulun JOPO-luokan
leirikoulumatka Anjalankoskelle
nuorisokeskus Anjalaan
15. - 16.8.2007

Osa rakennuksista oli tehty 1800-luvulla.
Saimme myös tietää, että Kymijoki oli Ruotsin ja
Venäjän välisenä rajana 1800-luvulla.

Pornaisten yläkoulun pienluokka hyväksyttiin
mukaan opetusministeriön Joustava perusopetus
(JOPO) –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on
kehittää perusopetuksen yläluokkien toimintatapoja ja opetusmenetelmiä niin, että ne nykyistä paremmin vastaavat nuorten yksilöllisiin tarpeisiin
ja antavat erilaisia mahdollisuuksia suorittaa perusopetus ja saada perusopetuksen päättötodistus.
Anjalan leirikoulu oli yksi osa hankkeen toteuttamista.

Anjala 36-peli pelattiin keskiviikkona heti infotilaisuuden jälkeen. Elina ja Mila ohjasivat pelin.
Pelin kulku oli seuraavanlainen: ensiksi meidät
jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmäläiset keksivät
omalle ryhmälleen merkkihuudon, jotka olivat
kukkuu ja bumpzika wah wah!

Anjala 36-peli

Mukana leirikoulussa olivat JOPO-luokan tiimistä erityisluokanopettaja Sirpa Teikari, koulunkäyntiavustaja Minna Vuorinen, kuraattori Helena
Koivisto ja vapaa-aikaohjaaja Tomi Nevanperä.
Oppilaista leirikouluun osallistuivat Anton, Jaro,
Niko, Milla, Oskari, Tapio ja Eppu.

Otteita oppilaiden tekemästä leirikoululehdestä
Seuraavaksi heitettiin noppaa ja jos sai esimerkiksi numeron kuusi, niin piti etsiä pikkumetsiköstä
pieni lappunen, johon oli kirjoitettu numero kuusi
ja tehtävä, joka ryhmän piti tehdä. Jos seuraavalla
heitolla sai esimerkiksi numeron viisi, niin se
lisättiin edelliseen arpakuution numeroon ja seuraavaksi piti etsiä lappu, jossa oli numero 11. Siinä luki seuraava tehtävä, joka ryhmän oli tehtävä.
Peli loppui, kun toinen ryhmistä sai arpakuutiosta
heitettyjen lukujen yhteenlasketuksi pistemääräksi
36. Jos ei saanut tasalukua 36, niin putosi takaisin
lukuun 25.

Info-tilaisuus
Kello 10.30 saavuimme Anjalankosken nuorisokeskukseen. Ihan ensimmäiseksi menimme Katariina-nimiseen mökkiin, jonne tulivat leirikouluohjaajamme Mila ja Elina. Mila kertoi meille
sääntöjä, jotka meidän oli muistettava viettäessämme aikaa Anjalassa. Info-tilaisuuden lopussa
kiersimme leirikoulukeskuksen kartanoalueen,
jonka historian Mila kertoi meille.

Seikkailurata
Torstaiaamuna 16.8.2007 heti aamupalan jälkeen
kävimme suorittamassa seikkailuradan. Ohjaajina
toimivat Elina ja Mila. Läheiseen metsään oli
rakennettu seikkailurata, jossa oli erilaisia tehtäviä, joista jokaisen tuli suoriutua. Yksi selviytymistehtävistä oli sellainen, että köysiä oli viritetty
noin puolen metrin korkeudelle ja niitä pitkin piti
kävellä erilaisten apuköysien avulla.
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Seikkailuradalla oli hyviä tasapainoa vaativia
tehtäviä. Vaikein tehtävä oli se, kun köydet oli
laitettu ristiin puuhun ja piti kävellä toiselta köydeltä toiselle putoamatta. Eppu ja Anton olivat
ainoat, jotka selviytyivät tehtävästä. Muutkin yrittivät, mutta eivät onnistuneet.

Sitten kun valjaat, kypärän ja hansikkaat oli puettu
päälle, oli valmis hyppäämään. Ensin noustiin 10
metriä tikkaita ylös ja sen jälkeen piti ottaa kiinni
yläpuolella olevasta ketjuista, jonka avulla pääsi
seisomaan alemman köyden päälle. Ketjuista vedettiin itsensä ylös, niin että sai toisesta köydestä
käsillä kiinni. Ylhäällä köysien varassa oltiin niin,
että jalat olivat alaköydellä ja käsillä pidettiin
yläköydestä kiinni. Eikä siinä vielä kaikki, sitten
piti kääntyä ympäri narun päällä, niin että kasvot
olivat yleisöön päin. Kun Kari sanoi, että voi hypätä, niin se oli vain menoa alaspäin sitten. Alhaalla tuntui hieman pökerryttävältä, mutta fiilis
oli kuitenkin mitä parhain.

Tiimirata
Tiimirata pidettiin torstaina.
Miinakenttä oli jännittävä tehtävä. Siinä piti pitää
silmät kiinni ja kulkea merkityn pienen kentän
läpi, jossa oli laudan pätkiä miinoina. Ryhmän
päällikkö ohjasi sokean joukon läpi miinakentän
antamalla ohjeita, kuinka ryhmäläisten oli liikutettava jalkojaan niin, etteivät olisi astuneet miinojen
päälle. Jos joku astui miinan päälle, niin hän joutui pois.
Mila sanoi, että meidän ryhmä suoriutui tehtävistä
todella hetkessä. Hyvä me!
Viimeisenä tehtävänä oli kolmion rakentaminen
kolmesta laudasta niin, että laudat olivat puupölkkyjen varassa, eikä kukaan saanut pitää lautoja
ilmassa. Lautojen pituus ei riittänyt puupölkyille
asti. Mietimme lautojen sijoittelua ja kokeilimme
eri vaihtoehtoja. Lopulta ratkaisu löytyi ja pääsimme syömään päivällistä.
Köyhän miehen benji

Koskenlasku

Osallistuimme
köyhän miehen
benji-hyppyyn
torstaina. Kari
Niemi järjesti
ohjelmistamme
benji-hypyn,
koskenlaskun ja
kalliolta
laskeutumisen.
Ensimmäiseksi
Kari kertoi meille, miten benjihyppy hypättäisiin ja sen jälkeen
ohjaaja Janne
hyppäsi
esimerkkihypyn.

Torstaina kello 16 lähdimme minibussilla koskenlaskupaikalle. Kun olimme perillä koskenlaskun
lähtöpaikalla, laitoimme pelastusliivit ja kypärät
päällemme. Menimme yksitellen kumiveneeseen
Kari-ohjaajan neuvomille paikoille. Kari Niemi
oli ohjaajamme ja hänen apunaan oli Janne.
Ennen kuin lähdimme rannasta koskenlaskuun,
harjoittelimme pysähtymistä ja kääntymistä veneen kanssa. Sen jälkeen menimme itse koskenlaskuun. Koskia oli yhteensä kuusi.
Keskellä reittiämme teimme jokikasteen. Jokikaste oli semmoinen, että joutui taivuttamaan pään
veteen ja nousta takaisin ylös.
Koskenlaskureitin varrella kokeilimme koskiuintia, joka oli hauskaa kaikkien mielestä. Koskiuintiasennossa ollaan jalat edellä, polvet pikkusen
koukussa ja kädet ovat sivuilla ohjaamassa suuntaa. Koskiuinti suoritettiin yksitellen. Kari oli
ottamassa meitä vastaan kosken alapäässä.
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Köydellä laskeutuminen

Pornaisten kunnankirjasto

Perjantaiaamuna 17.8.2007 kello 9.00 satoi vettä
ja porukka oli vähän väsynyt. Kävelimme noin
kilometrin matkan kalliolle, josta halukkaat saivat
laskeutua alas. Kallio oli noin 12 metriä korkea.
Janne odotti kallion alapuolella meitä pirteitä tulevia kalliolaskeutujia. Hän jakoi meille valjaat ja
kypärät. Kun kaikki laskeutujat olivat saaneet ne
puettua päälle, lähdimme kapuamaan kallion päälle.
Laskeutumisen ohjasi Kari Niemi ja
mukana oli myös
Janne, Mila ja Elina.
Kalliolla Kari kertoi
meille laskeutumiseen liittyviä turvaasioita. Janne näytti
meille, missä asennossa meidän tuli
olla laskeutuessamme ja kuinka meidän
oli pidettävä laskeutumisköysistä kiinni.
Kalliolta laskeutuivat Eppu, Anton, Sirpa, Mila,
Kalliolta laskeutuivat Eppu, Anton, Sirpa, Mila,
Elina ja Janne. Laskeutuminen oli helppoa ja
hauskaa.

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

Pornaisten kunnankirjasto on suljettu perjantaina
26.10.2007 yksityistilaisuuden vuoksi.

Luentosarja Pornaisissa
syksyllä 2007
Luentosarjan aloitti 5.9 toimittaja Mirja Pyykkö,
joka luennoi aiheesta ”Mistä ajan henki muodostuu”.

Seuraavat kaksi sarjaan kuuluvaa luentoa
pidetään:
Ke 10.10.

Yrittäjä Sikke Sumari
”Kymmenen syytä rakastaa ruokaa”

Linja-automatka Pornaisiin

Ke 7.11.

Muotoilija, keramiikkataiteilija
Kati Tuominen-Niittylä
”Töissä Arabian 9:ssä kerroksessa”

Lähdimme nuorisokeskus Anjalasta
perjantaina puolenpäivän aikaan kotimatkalle Pornaisiin
väsyneinä ja iloisina. Bussimatkalla
jokainen nukkui
jonkin verran.

Luennot pidetään Pornaisten valtuustosalissa
ja ne alkavat kello 19.00. Luentomaksu 5 euroa/henkilö peritään ovella. Ovet avataan puolta tuntia ennen luentojen alkua.

Linja-auto saapui
osuuspankin parkkipaikalle kello
14.30. Jokainen otti
omat matkatavaransa ja kohdisti matkansa kohti
kotia iloisella mielellä.

Järjestäjät: Pornaisten kulttuuritoimi ja Porvoonseudun musiikkioppilaitos.
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Kuva historiakirjan
etukannessa:
Muuraustyömaa
Kanervon
mökillä
1920-luvun
Kirveskoskella

tyksiin yltäneistä suurmiehistä Pornaisten menneisyys on köyhä. Mutta arkielämän merkityksellisistä tapauksista ja kirjan arvoisista ihmisistä se
on yhtä rikas kuin minkä hyvänsä paikkakunnan.
Pornaisissa on niitetty heinää, juotu viinaa, politikoitu matalalla mutta omaleimaisella profiililla,
hiihdetty, sairasteltu, opeteltu lukemaan, uitettu
tukkeja, tapeltu, lypsetty lehmiä, synnytty ja kuoltu. Merkkihenkilöinä esittäytyvät esimerkiksi valistunut kansakoulunopettaja, suurisuuntainen
pirtukauppias ja hyvänsuopa kartanonisäntä.
Osansa paikallishistoriassa ovat näytelleet myös
vähämielinen ruotuvaivainen, kirkonmäelle ammuttu punakaartilaispoika sekä pientilan sinnikäs
emäntä.

Odotus päättyy marraskuussa!
Filosofian tohtori Teemu Keskisarjan kirjoittama
Pornaisten historian toinen osa tulee myyntiin
marraskuun alussa.
PORNAISTEN HISTORIA 2
vuodesta 1869
Elämä pienessä kunnassa ja muuttuvassa
yhteiskunnassa
Myyntipaikat: Pornaisten kunnankirjasto ja
yrittäjäposti Sirena.
Tule ja osta arvonsa säilyttävä isänpäivä- tai joululahja. Viisikymmentä ensimmäistä kirjan ostajaa
saavat teoksen tekijän nimikirjoituksella varustettuna.

Ainakin yhdessä katsannossa Pornaisten historia
on kiistatta dramaattinen. Harva suomalainen
kunta on viimeisten 20 vuoden aikana muuttunut
väestöltään yhtä äkisti ja voimakkaasti. Tämä
historiateos kustannettiin ja kirjoitettiin kahdesta
syystä. Ilmeisin niistä oli kirjata kantapornaislaisille heidän sukupolvien taakse ulottuvat juurensa,
ennen kuin ne peittyvät perinpohjaisesti modernisoituvan miljöön alle. Toinen tavoite täyttyy, jos
joku hiljakkoin saapuneista tuhansista uudisasukkaista löytää kansien välistä omakotitalonsa pihamaan yhteyden menneeseen aikaan.”

Alla kurkistus tulevaan kirjaan eli lainauksen teksti on historiakirjan takakannesta:
”Pornaisissa ei ole koskaan tapahtunut mitään”,
sanovat vaatimattomat kanta-asukkaat. Pitää
paikkansa siinä mielessä, että Mustijoen rantamilla ei ole tehty valtiotekoja, käyty suuria taisteluja
tai harjoitettu kansantaloudellisesti huomionarvoista liiketoimintaa. Suomen historian yleisesi-
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Kansalaisopiston kuulumisia

810273 Pikkujoulutunnelmia

Kansalaisopiston toiminta on tämän syksyn osalta
pyörähtänyt hyvään vauhtiin. Edelleen syksyn
aikana on alkamassa useita uusia kursseja:

Erilaisia suolaisia ja makeita suupaloja glögi- tai
viinikutsuille tarjottavaksi. Tule herättelemään
joulutunnelma inkiväärin ja kanelin tuoksussa
suupaloja maistellen. Kurssi kokoontuu yläkoululla torstaina 29.11.

320501 Vapaaehtoistyön kurssi

810272 Pikkupurtavaa pukinkonttiin

Oletko joskus ajatellut, että voisit toimia vapaaehtoistyössä toisen ystävänä tai tukihenkilönä. Vapaaehtoistyönkurssi on tarkoitettu silloin sinulle.
Kurssilla tutustutaan ystävätoimintaan ja sen periaatteisiin sekä annetaan tietoa ja tukea vuorovaikutukseen, ihmisen kohtaamiseen ja vaikeisiin
tilanteisiin. Kurssin käyminen ei kuitenkaan sido
sinua ryhtymään juuri nyt vapaaehtoistyöntekijäksi. Kurssi kokoontuu Aurinkomäen palvelutalossa
torstaisin 20.9., 4.10., 25.10. ja 1.11.

Itse tehty ruokalahja ilahduttaa aina saajaansa ja
on persoonallinen vaihtoehto turhalle tavaralle.
Tehdään yhdessä erilaisia säilykkeitä, leipiä, tahnoja, leivonnaisia ja makeisia. Ilahduta ystävääsi
tai itseäsi! Illan päätteeksi maisteluhetki! Kurssi
kokoontuu yläkoululla torstaina 22.11.

340125 Tietotekniikan työpaja ikäihmisille
Kurssi kokoontuu Pornaisten yläkoululla tiistaisin
ja torstaisin 2.10–25.10 välisenä aikana. Kurssi on
tarkoitettu sellaisille tietokoneen käyttäjille, joille
peruskäyttö on tuttua, mutta kaipaisivat tukea
määrätyissä käyttötilanteissa.
110590 Itämainen tanssi
Lauantaisin Parkkojan koululla kokoontuvalla
Itämaisen tanssin tiiviskurssilla tutustutaan LähiIdän ja Pohjois-Afrikan maiden värikkäisiin ja
erilaisiin tansseihin. Liikkeet ovat pehmeitä ja
maanläheisiä sekä myös teräviä ja iskeviä. Saat
helposti ja hauskasti hien pintaan. Sopii lajiin
ensikertaa tutustuville ja itämaisen tanssin perusteet tunteville. Kurssi kokoontuu 6 kertaa
10.11.07- 9.2.08 välisenä aikana.
810271 Tonttulassa leivotaan

Muista kursseista saat tietoa opiston joka kotiin
jakamasta opinto-ohjelmasta tai opiston kotisivuilta. Joillekin jo alkaneillekin kursseille saattaa
vielä mahtua mukaan. Kannattaa kysyä kiinnostavasta kurssista opiston toimistosta. Ilmoittautuminen kursseille etukäteen Mäntsälän kansalaisopistoon puh.040 314 5371 tai opiston kotisivujen
kautta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi

Pornaisten yläkoululla leivotaan lauantaina 17.11.
Koko perhe leipomaan joululeivonnaisia ja valmistamaan joulukarkkeja. Askarrellaan myös
karkkirasioita. Vietetään päivä joulun tuoksussa
makuhermoja herätellen!
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Pornaisten vapaa-aikatoimen
syystiedote

Nuorisotalo PoNu, aukioloajat:
päivä
Maanantai

Nuorisotalo PoNu

Tiistai
Perjantai
Lauantai
(joka toinen)

Tulossa retkiä nuorille!:
Lätkämatka Jokerit – Hifk ti 9.10.
Vesipuisto Serena ti 16.10.
Värikuula Hyvinkää to 18.10.

klo
16-18
18-21
16-18
18-21
17-23
18-22

ryhmä
Junnut
Isot
Junnut
Isot
Isot
Isot

Vapaa-aikatoimen liikuntaryhmät
Kuntosaliohjaus naiset
Naiset kokoontuvat yläasteen kuntosalissa keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 välisenä aikana. Syyskausi 5.9.-19.12.07. Keppijumppaa, venyttelyä ja
kuntosali- ja lihaskuntoharjoittelua. Maksuton,
ilmoittautuminen paikan päällä. Vetäjänä Vesa
Erkkilä.

Ilmoittautumiset Tomille!

Kuntosaliohjaus sekaryhmä
Pornaisten kirkonkylässä sijaitseva nuorisotalo
PoNu toimii yli 11-vuotiaiden nuorten kohtaamispaikkana. Talo on kuin iso olohuone, josta löydät
biljardin, pingiksen, flipperin, lautapelit ja hillittömän hyvää seuraa. PoNun kiskasta löytyy herkkuja pikkurahalla makuun kuin makuun ja lisäksi
kokkaamme purtavaa toiveiden ja innostuksen
mukaan. Nuorisotalotoiminta on jaettu kahteen
ikäryhmään, Isoihin (13–17-vuotiaat) ja junnuponulaisiin (11–12-vuotiaat).

Sekaryhmä kokoontuu yläasteen kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 välisenä aikana.
Syyskausi 5.9.-19.12.07. Keppijumppaa, venyttelyä ja kuntosali- ja lihaskuntoharjoittelua. Maksuton, ilmoittautuminen paikan päällä. Vetäjänä
Vesa Erkkilä.
Kuntosaliohjaus varttuneet
Varttuneiden kuntosalituokio järjestetään yläasteella maanantaisin klo 10–11 välisenä aikana.
Syyskausi 3.9.–17.12.07. Keppijumppaa, venyttelyä ja kuntosali- ja lihaskuntoharjoittelua. Maksuton, ilmoittautuminen paikan päällä. Vetäjänä
Vesa Erkkilä.

Lauantain PoNu – illat toimivat osittain vapaaehtoisvoimin. Jos haluat olla mukana lauantain valvontatehtävissä tai olet muuten kiinnostunut nuoriso- ja nuorisotalotoiminnasta, ota yhteys Tomi
Nevanperään 0400 242 178 tai
tomi.nevanpera@pornainen.fi.

Maija -jumppa
Maija-jumppa järjestetään maanantai-iltaisin
Parkkojan liikuntasalissa klo 18.15–19.15 välisenä
aikana. Syyskausi 3.9.–17.12.07. Keppijumppaa,
venyttelyä ja lihaskuntoharjoittelua. Maksuton,
ilmoittautuminen paikan päällä. Vetäjänä Vesa
Erkkilä.
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voi osallistua myös muitakin halukkaita, bussissa
on tilaa 50 hengelle.

Matti -jumppa
Matti – jumppa järjestetään maanantaisin Parkkojan liikuntasalissa klo 19.15–20.15 välisenä aikana. Syyskausi 3.9.–17.12.07. Keppijumppaa, venyttelyä ja lihaskuntoharjoittelua. Maksuton, ilmoittautuminen paikan päällä. Huom! Ryhmäkoon vuoksi tälle tunnille voivat myös naiset osallistua. Vetäjänä Vesa Erkkilä.

Bussireitti: Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä
klo 12.30 ja kulkee reittiä Halkia + 5min – Kirkonkylä + 10min – Jokimäki + 5min – Laukkoski
+ 5min – Porvoon uimahalli. Voit käyttää omaa
pysäkkiä reitin varrella.
Vesijumppa (30 minuuttia max. 40 osallistujaa)
alkaa klo 14.00, jonka jälkeen on tunti vapaata
uintia tai saunomista tai kahvihetki ennen kotiinlähtöä.

Yleinen lentopallovuoro
Lautakunnan avoin lentopallovuoro on tarkoitettu
kaikille lentopallosta kiinnostuneille pelureille ja
puulaakitason passareille. Vuoro on keskiviikkoisin Parkkojan liikuntasalissa klo 20.00–22.00.

Jäljellä olevat retkipäivät syksyllä 2007:
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12.

Kuntosali
Pornaisten yläasteen kuntosali on käytössä ma-pe
klo 16.45–22.00 ja la-su klo 9.00–21.00 välisenä
aikana. Maksullisia kulkukortteja voi tiedustella
vapaa-aikatoimistosta.

Koirapuisto
Koirapuisto sijaitsee kirkonkylän kuntoradan läheisyydessä Jyrkäntien päässä. Käynti puistoon
tapahtuu parkkipaikan takakulmasta. Puistoa ylläpitävät koiraharrastajat yhdessä kunnan kanssa.
Koirapuisto on kuntalaisten käytössä joka päivä
klo 7-22, poikkeuksena puisto on suljettu koulutuksen aikana sunnuntaisin klo 15–20 välisenä
aikana.

Eläkeläisten uintiretket
Eläkeläisten uimahalliretket jatkuvat syksyllä joka toinen tiistai 14.8.2007 alkaen. Tervetuloa
mukaan! Retket ovat tarkoitettu eläkeläisille, eläkeikäisille sekä tarvittaessa heidän saattajilleen.
Matka sisältää ohjatun vesijumpan ja mahdollisuuden omaehtoiseen uintihetkeen. Matkan hinta
on 5 €/osallistuja + uimahallimaksu 3 € (eläkeläishinta, normaalihinta 4,5 €). Vesijumppa on
osallistujille ilmainen. Maksut peritään bussissa
matkalla, joten varaathan tasarahan jo menomatkalle valmiiksi. Sotaveteraaneilta ei peritä retkistä
maksuja. Retkille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kuntoradalla saa harrastaa myös koirien vetohiihtoa, kunhan huolehtii lajiin kuuluvista turvallisuusohjeista ja huomioi muut alueella liikkujat.

HUOM! Uintiretket ovat tarkoitettu ensisijaisesti
eläkeläisille mutta jos bussissa on tilaa, retkille
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Lumikenkä- ja sauvakävelykirjasto

Liikuntasalivuorot Parkkojalla ja
Kirveskoskella

Lainaa maksutta itsellesi lumikengät tai kävelysauvat Pornaisten kirjastosta. Laina-aika yksi (1)
viikko.

Tiedustele vapaita salivuoroja vapaaaikatoimistosta. Hinnat 7,5 €/h ½ sali ja 15 €/h
koko sali.
Vapaa-aikatoimisto, (019) 529 4526
vapaa-aika@pornainen.fi,
www.pornainen.fi

TEKNINEN OSASTO
toimisto-, henkilöstö- sekä huoltotilat. Rakennuksen toteuttajat on mainittu kuvassa näkyvässä
työmaataulussa.

Päiväkoti
Keväällä aloitettu 100-paikkaisen päiväkodin
rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Päiväkoti rakennetaan Kirkkotien ja Paalantien kulmaan, osoite Paalantie 1. Rakennus on
yksikerroksinen puurakennus, sen koko ja muoto
ovat jo nähtävissä Kirkkotieltä päin.

Päiväkoti valmistuu alkukesästä 2008 ja lapset
hoitajineen pääsevät uusiin tiloihin elokuussa
2008. Rahaa käytetään rakentamiseen noin 2,3 M€
alv 0 % ja lisäksi tulee vielä kalustamisen osuus.

Päiväkotiin tulee viidelle päiväkotiryhmälle omat
tilat ja lisäksi näihin tiloihin liittyvät liikunta-,
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Kunnan taajama-alueen vesihuoltoa hoitavassa
kunnan vesilaitoksessa tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa. Pornaisten, Mäntsälän ja Pukkilan
kunnat ovat tehneet yhteistyösopimuksen, että
Mäntsälän kunnan omistama Mäntsälän Vesi hoitaa myös Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesilaitosten käyttö-, kunnossapito- ja laskutustehtävät
vuoden 2008 alusta lukien. Laitosten omistus,
taksat, investoinnit ja toimialueet yms. jäävät
edelleen omistajakuntien päätettäväksi. Lähetämme tästä erillisen tiedotteen asiakkaillemme ennen
vuoden vaihdetta.

Vesilaitoksen kuulumiset
Kunnan alueella tekeillä olevat vesiosuuskuntien
vesihuoltoverkostojen rakentamiset jatkuvat
suunnitelmien mukaisesti. Pornainen – Kerava
siirtovesihuoltolinjan rakentaminen jatkuu ja tavoite on, että vuodenvaihteen jälkeen voimme
tehdä verkoston koekäytöt ja säädöt. Ensimmäisenä liitämme kunnan jätevedenpuhdistamon uuteen
järjestelmään siten, että nyt jätevedenpuhdistamolle kerätyt jätevedet johdetaan pumppaamon
kautta pumpattavaksi siirtolinjaa pitkin Keravalle
ja sieltä edelleen olemassa olevaa meriviemäriä
pitkin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

PUHELINNUMEROITA:
Pornaisten vesilaitos:
työaikana 019 5294500, 040 5582969
päivystys 0400 802591
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta:
työaikana 040 4180841, päivystys 040 5327272
Vesiosuuskunta Mustijoki:
työaikana 040 4180841, päivystys 040 5327272
Vesiosuuskunta Suoni:
työaikana 040 3145436, päivystys 0400 802591

Samanaikaisesti myös vesiosuuskuntien rakentamia jätevesijärjestelmiä voidaan liittää ja ottaa
käyttöön. Näistä asioista kerromme tarkemmin
seuraavissa tiedotelehdissä.

Viimeisimmät vesitutkimustulokset
Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorion vesitutkimus 2007-1807, 3.9.2007
Analyysi

Menetelmä

Yksikkö

1807-1
Verkostovesi
Aurinkomäen
palvelukeskus
Aistinvar. haju
Aistinvar.
Ei huom.
Aistinvar. maku
Aistinvar.
Ei huom.
Aistinvar. ulkonäkö
Aistinvar.
Kirkas
Escherichia coli
*
SFS 3016
pmy/100 ml
0
Koliformiset bakteerit *
SFS 3016
pmy/100 ml
0
pH
*
SFS 3021/79
8,4
Rauta
*
Hach, KEM-03
ug/l
<50
Kovuus
Pikatesti
◦dH
6, pehmeä
Sameus
SFS-EN 27027
NTU
0,1
Sähkönjohtavuus
*
SFS-EN 27888/94 uS/cm
200 (25,4oC)
Ammonium
*1) SFS 3032/76
mg/l
< 0,05
Ammoniustyppi
*1) SFS 3032/76
mg/l
< 0,04
Mangaani
*1) SFS 3033/76
ug/l
< 20
Näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
1) = Alihankinta Loviisanseudun elintarvikelaboratorio

1807-2
Verkostovesi
Lähtevä vesi,
Hyötinmäki
Ei huom.
Ei huom.
Kirkas
0
0
7,3
<50
5, pehmeä
0,1
260 (25,3 oC)
< 0,05
< 0,04
< 20

Rajat

0
0
6,5-9,5
< 200
< 1,0
< 2500
< 0,50
< 0,40
< 50

Tutkittujen ominaisuuksien osalta näytteinä olleet vedet täyttävät tutkimushetkellä talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset (STMa 461/2000).
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Siksi onkin tärkeää, että yhteisistä jätepisteistä
pidetään huolta ja noudatetaan niitä koskevia määräyksiä. Kustannukset hyötyjätepisteestä nousevat
väärinkäytösten takia ja tilanteen jatkuessa pitkään voidaan jätepiste lakkauttaa.

Ympäristönsuojeluyksikkö
Siwan P-alueen hyötyjätepiste
Pornaisten kirkonkylässä Siwan P-alueella sijaitsevalla hyötyjätepisteellä on havaittu väärinkäytöksiä. Hyötyjätepisteet ovat yksityisten asukkaiden käytössä ja niihin voidaan tuoda paperia, keräyskartonkia, metallia, lasia ja paristoja. Yritysten on sen sijaan toimitettava jätteensä yrityksen
omaan tai yhteisesti järjestämään keräykseen.
Hyötyjätepisteeseen ei saa tuoda jätteitä, jotka
eivät mahdu keräysastioihin, eikä jätejakeita, joille ei ole keräysastiaa. Jätteitä ei siis saa jättää
astioiden viereen, ei edes silloin kun astiat ovat
täynnä, eikä ongelmajätteitä saa tuoda ollenkaan
hyötyjätepisteelle. Jos väärinkäytökset jätepisteellä jatkuvat voidaan alueelle asentaa valvontakamera ja väärin lajitelluista jätteistä peritään ItäUudenmaan jätehuollon taksan mukainen maksu.

Mömossenin pienjäteasema

Metalliromua, haravointijätettä, puujätettä, ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua,
joita ei voi tuoda hyötyjätepisteelle, otetaan vastaan maksutta kotitalouksilta Mömossenin pienjäteasemalla (Ampumaradantie 3, 04130 Sipoo)
sekä Domargårdin jäteasemalla (Ritamäentie 20,
06200 Porvoo).

Jäteasemien aukioloajat:
Domargårdin jäteasema, Ritamäentie 20, Porvoo,
puh. 020 737 7080
Aukioloajat:
arkisin
7.00 – 19.00
la
9.00 – 14.00

Hyötyjätepisteet ovat kuntalaisille erittäin hyödyllisiä, koska jätepisteet mahdollistavat lajittelun ja
sitä kautta harvemmat sekajätteen tyhjennysvälit.

Mömossenin pienjäteasema, Ampumaradantie 3,
Sipoo, puh. 020 737 7085
Aukioloajat:
ti
11.00 – 19.00
pe
9.00 – 17.00
Avoinna myös
la 6.10.
9.00 – 14.00
la 13.10.
9.00 – 14.00
Kartat ja hinnasto:
www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi
Terveisin,
Jarna Anttila
vs. ympäristönsuojelusihteeri
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MUUTA
Tapahtuman tärkeys nähdään niin kunnan kuin
seurakunnankin johdossa korkealla prioriteetilla,
siksi myös merkittävät pornaislaiset ja Pornaisissa
vaikuttavat yritykset ovat tapahtumassa mukana.
Yrityksiltä saatu tuki ohjataan koulujen stipendirahastoon. Tätä kertynyttä pääomaa on tarkoitus
käyttää kulttuuripainotteisesti kahden vuoden
aikana. Pitäjäjuhlan toivotaan muodostavan uuden
pornaislaisen perinteen, joka toistuu vuorovuosina
Pornaisten messujen kanssa.

Pornaisten pitäjäjuhla – kohti 5.000

Tapahtuma koostuu nyt ensimmäisenä kertanaan
kolmesta osasta:
- klo 12:00 Pornaisten kirkon esittely,
yhteisesittelynä kirkossa
- klo 13:00 Pitäjäjuhla Yläkoululla
- klo 15:30 Tietoa kunnan tavoitteista ja
ajankohtaisista hankkeista
Ohjelmaan on sisällytetty lisäksi koulun kuorojen
ja kanttorimme lauluesityksiä sekä muuttajan että
paljasjalkaisen puheenvuorot.
Juhlan yhteydessä järjestetään kylien välinen tietokilpailu Pornainen tietämyksestä sekä ”Arvaa
milloin 5000. asukas muuttaa Pornaisiin” -kilpailu
sekä Pornaisten historian 2. osan arpajaiset.
Pornainen-seura ry. järjestää yhdessä Pornaisten
kunnan ja Pornaisten seurakunnan kanssa kunnan
1. pitäjäjuhlan lauantaina 13.10.2007.

Juhlaan juontajiksi on pyydetty kahta nuorta Pornaisten Yläkoulusta.
Juhlaan kutsutaan kaikki pornaislaiset – sinne on
luonnollisesti vapaa pääsy.

Juhlan tavoitteena on toimia kunnan uusien asukkaiden ja kantaväestön yhteisenä kohtaamispaikkana, yhdistävänä tapahtumana.

Kysymyksiin vastaavat juhlatoimikunnasta:
- Martti Nuikka Pornainen-seura ry., puh.
050 5531 564, martti.nuikka@gmail.com
- Kari Okkonen Pornaisten kunta, puh.
040 7246 907, kari.okkonen@pornainen.fi
- Ilkka Kajalo Pornaisten seurakunta, puh.
040 735 1741, ilkka.kajalo@evl.fi

Tapahtumassa kohtaavat menneen ajan kulttuuriperintö, paikkakunnalle muuttajan tunnot ja kunnan näkymät tulevaan.
Juhlan keskeisiksi teemoiksi ovat muodostuneet:
- Kohti 5000. asukasta
- Pornaisten uuden kunnanjohtajan Hannu
Haukkasalon juhlapuhe
- Pornaisten historian 2. osan, loppuosan
esittely

Pornainen-seura perustettiin 1959 ja yhdistys rekisteröitiin 1966. Yhdistyksellä on kolmen painopistettä, jotka ohjaavat sen toimintaa. Ensimmäinen niistä on yhteyksien luonti niin syntyperäisten
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ja paikkakunnalle muuttaneiden kuin paikkakunnalta pois muuttaneiden kesken. Toinen yhdistyksen tavoitteista on Pornaisten monipuolisen kehittäminen ja sen menneisyyden vaaliminen. Kolmantena on luonnon- ja kulttuurimaiseman suojelu sekä kansanperinteen vaaliminen.

Yhdistys on kustantanut Pornaisten murresanakirjan ja kaksi osaa kirjasarjasta ”Muisteluita ja tarinoita Pornaisista”, kolmas osa on parhaillaan tekeillä. Yhdistys vastaa Pornaisten kirkon ja museon esittelystä kesäsunnuntaisin ja sovittaessa.
Jäseneksi ovat kaikki toiminnastamme kiinnostuneet tervetulleita.

"Maailman vanhin mies"
Laukkoskelle

kaupunginteattereissa sekä Riihimäen, Hangon ja
Haminan teattereissa.
Joel Elstelä on Mika Waltarin ainoan tyttären Satu
Waltari-Elstelän ja Esko Elstelän poika. Laukkosken huvila on lapsuudesta asti, 1960-luvulta, hänelle ollut kesäpaikkana, kuten se on suvulle vieläkin.

Mika Waltarin tyttärenpojan Joel Elstelän kirjoittama ja ohjaama hilpeän hulvaton, mutta myös
vakavia mietteitä käsitelevä monologinäytelmä
Maailman vanhin mies esitetään Laukkosken nuorisoseuran talossa sunnuntaina 28. lokakuuta kello
15. Monologin esittää Haminan teatterin veteraaninäyttelijä Markku Porkka. Ensiesitys oli Haminassa viime marraskuussa ja arvostelut perin suopeita.

Lippuja 28.10. esitykseen à 8 € on saatavana postista/Sirenasta sekä tuntia ennen ovelta. Niitä voi
myös varata sähköpostitse, arjak.rinne@pp.inet.fi
sekä tekstiviestinä puh. 040-734 9959. Varatut
liput on lunastettava viimeistään 1/2 tuntia ennen
ovelta. Salitila on rajallinen, varaa liput ajoissa!

Joel Elstelä on perustanut Teatteri Beowulfin,
jonka tuottama tämäkin esitys on. Beowulf valmistaa vuosittain vähintään yhden kesäteatteriesityksen Kulosaaren Kivinokan teatteriin Helsinkiin, usein myös lastennäytelmiä. Elstelä on myös
toiminut ohjaajavierailijana mm. Tampereen Teatterissa, Lahden, Kotkan, Kokkolan ja Kouvolan

Esityksen on Laukkoskelle kutsunut Laukkoskelaiset ry.
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Muutamiin Pornaislaisiin ja lähialueen yrityksiin
ja yhdistyksiin lähti kirje, jossa toivoimme lahjoituksia Kamelipuiston jälleenrakentamiseen.

Kamelipuiston kukoistus
Se alkoi aikoja sitten. Puhuttiin siitä, että keskustan urheilukentän takana oleva leikkipuisto olisi
pikaisen kunnostamisen tarpeessa. Vähän kunnostettiinkin, mutta syrjäinen, nuhjaantunut puisto
veti puoleensa myös ilkivallan tekijöitä.

Suuri kiitos kaikille lahjoittajille:
Pornaisten Palttinavintti ry
Pornaisten Vilpas ry
Annikki ja Viljo Pesonen
Lions ry Sipoo-Pornainen
K-rauta Järvenpää
Rautanet Pornainen
Pihamaina ay
K-Market Pornainen
Aktia säästöpankkisäätiö
Tradeka Oy (Siwa)
Pornaisten yrittäjät ry
Mahikor Oy
Pornaisten Osuuspankki
Kuljetusliike Haikonen Ky
Rakennus Simoinen Oy
Karaatti Rakenne Ky
Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy
Antti Hattunen Oy
Kuljetusliike Kimmo Heljanko Oy
Metsäpalvelu Rantanen
Kumpumäen tila
JPK-Urakointi Oy/pub

Yksi jousikameli vain jatkoi sitkeästi kiikkumistaan, aina kasapäin lapsia selässään. Se Kameli
piti puistoa hengissä niukin naukin, siitä kai nimi
Kamelipuistokin vakiintui leikkijöille.
MLL Pornaisten yhdistys teki kunnalle aloitteen
Kamelipuiston kunnostamista varten. Vastausta
odoteltiin puoli vuotta. Pettymys oli suuri, kun
leikkipuisto ei ollutkaan kiireellisten asioiden
kärkipäässä. Ehkä, ehkä joskus. Tärkeä asia kylläkin, myönnettiin. Puisto on tärkeä henkireikä niin
vanhemmille, lapsille kuin perhepäivähoitajillekin. Siellä jaetaan iloja ja suruja kamelin kiikuttaessa tyytyväisiä lapsia kavereineen.
Se mitä tapahtui, eteni sellaisella sykkeellä, että
hitaammat olisivat pudonneet kyydistä. Meidän
porukasta niitä ei löytynyt. MLL hallituksen porukka, 13 naista, olivat tiukasti ohjissa. Päätettiin
saada Kamelipuisto kukoistukseen!
Maaliskuusta toukokuulle keräsimme rahaa puistoa varten monin eri tavoin. Järjestimme hemmottelutapahtuman naisille, oli kirppistä, kamelipuisto
paitamyyntiä, Senaatintorin makkaramyyntiä,
kesän tuulet puhaltaa tapahtuma, jumppatapahtuma ja uimarannan siivousta. Lisäksi puistoasia sai
paljon julkisuutta lähialueen sanomalehdissä ja
radiossa. Katukuvassa kamelipuistopaitoja vilkkui
niin vauvojen kuin vaarienkin harteilla.

Pornaislainen pihasuunnittelija Kirsi Vilonen lupautui tekemään Kamelipuiston suunnitelman
lahjoituksena. Sitten alkoi yhteistyö myös kunnan
kanssa. Kunnan rakennuspäällikkö Jukka Pietilän,
aluearkkitehti Ulla-Maija Upolan ja vapaaaikasihteeri Risto Kanervan kanssa kokoonnuttiin
ja käytiin yhdessä läpi suunnitelmaa ja vaihdettiin
ajatuksia. Tuli jo pikkuhiljaa tuntumaa, että kunnan puolella alettiin ymmärtää, että puistoasiaa ei
voi enää mitenkään sivuuttaa, saati peruuttaa.
Hymy oli herkässä.
Omilla tempauksilla ja lahjoituksilla keräsimme
kaiken kaikkiaan 13.500 euroa rahaa, jotka lahjoitimme kunnalle 4.6.2007.
Kunnan osuutta hankkeessa ei voi vähätellä. Yhteistyö on pelannut hyvin. Luulen, että kunnan

Lahjoitus Kamelipuistoa varten
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yhteistyökumppanit muistelevat vielä lämmöllä
yhteisiä kokouksia, jossa ison kokoushuoneen
pöydän ääressä puolet on aikuisia ja puolet alle 5vuotiaita lapsia.

ta asti on vanhalla nostalgisella kamelilla uusi
pirtsakka kaveri vierellään ja paljon muutakin!
Suurkiitos kaikille hankkeessa jollakin tapaa mukana olleille!

MLL.n siirtyessä kesälaitumille, otti kunta ohjat
käsiinsä ja tulosta syntyikin nopeasti. Monet ovat
käyneet varmasti jo toteamassa, että elokuun alus-

Susanna Koskinen
MLL, Pornaisten yhdistyksen puheenjohtaja

22/24

Pornaisten kunta tiedottaa, syyskuu 2007

Pornaista lintuperspektiivistä

Luonnollisesti
Pornainen
3/2007
Joka talouteen
Pornaisten kunnan
alueella jaettava
kunnan
tiedotuslehtinen
Ilmestyy neljä
kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta
Tiedotusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Painosmäärä
1900 kpl

Painopaikka
Keravan Kopiopalvelu Oy
Kerava
Seuraava numero
ilmestyy
joulukuussa 2007

Taidetta Kamelipuiston avajaistapahtumasta

