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Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
S-posti: porkir@pornainen.fi
Avoinna: ma, ti ja to 11.00–19.00, ke, pe ja
arkipyhien aattoina 8.30–15.00
Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja: 040 365 8573/Marianne
Lindblad
Pornaisten kunnankirjastossa sinua palvelevat
vuoden 2010 aikana:
kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad
(pääkirjasto: hallinto, hankinta, laskutus,
kirjastovierailut, asiakaspalvelu ja kulttuuri)
kirjastovirkailija Tanja Kilpeläinen
(pääkirjasto, asiakaspalvelu)
kirjastoavustaja Tiina Tuohimaa
(koulukirjastot ja pääkirjasto, asiakaspalvelu)

Kirjaston tilavuokrat alkaen
1.9.2010
Yksityishenkilö- ei kaupallinen toiminta:
Tutkijanhuone/viikko
13 euroa
Näyttelyvuokra/kuukausi
37 euroa
Kokoustila/Pellavasali
26 euroa (ensimmäinen kokous)
Kokoustila/Pellavasali
13 euroa (seuraava kokous)

Kirjaston aukioloajat tulevat vuoden 2011 alusta
muuttumaan enemmän iltapainotteiseksi. Tästä
lisää vuoden viimeisessä Luonnollisesti Pornainen
-lehdessä.

Yleishyödylliset yhteisöt:
Kokoustila/Pellavasali/kausi
60 euroa (sisältää maksimissaan 8 kokousta)
Kaupallinen toiminta:
Näyttelyvuokra/kuukausi
56 euroa
Kokoustila/Pellavasali
39 euroa (ensimmäinen kokous)
Kokoustila/Pellavasali
19 euroa (seuraava kokous)
Kaikki hinnat sisältävät alv 23 %. Hinnat on vahvistanut sivistyslautakunta kokouksessaan
26.8.2010 § 68.

Nallepäivä
Otamme varaslähdön Nallepäivän juhlintaan ja
juhlimme sitä jo 20.10.2010. Nallepäivän ohjelmasta tiedotamme lisää kirjaston ilmoitustaululla.
Vuoden 2010 nallen nimi on Sigfried.

Langaton verkko toimii nyt myös
kirjaston alakerrassa!
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Koska av-aineiston määrärahat ovat rajalliset ja
siitä pitää riittää rahaa cd-romeihin, cd-levyihin,
dvd-levyihin , äänikirjoihin sekä peleihin, ei kirjastoon voida hankkia useita erilaisia konsolipelejä.

Konsolipelejä kirjastoon?
Tarkoituksena on aloittaa ensi vuonna pienimuotoisesti konsolipelin lainaaminen kirjaston asiakkaille. Kirjastoon hankittaviin videoihin, cdromeihin, peleihin ja DVD – levyihin täytyy saada
tekijänoikeuksien haltijalta lainausoikeus ja/tai
julkinen esitysoikeus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tekijänoikeudellisista syistä kirjasto ei
voi ostaa kaikkea sitä av-aineistoa, mitä yksityishenkilö voi mahdollisesti ostaa tai vuokrata. Kirjastot myös maksavat ko. aineistosta enemmän
kuin yksityishenkilö, koska materiaalin hintaan
sisältyy lainausoikeus.

Pyydänkin ystävällisesti Sinua esittämään sähköpostitse (porkir@pornainen.fi), mihin pelikonsoliin sopivia pelejä kirjastoon pitäisi hankkia. Vaihtoehtoisia konsolipelejä ovat ainakin: Wii, Ds,Gs,
Xbo360, Xbox, PS2,PSP vai PS3?

Kerro ja perustele ehdotuksesi joulukuun
2010 loppuun mennessä!

Pornaisten käsityökeskus Aivinan syksyn toimintaa
perään. Lisäksi on suunniteltu selänpesin- ja leveää pellavaliinalointa.

Neulekahvila-toiminta jatkuu Aivinassa joka kuukauden toisena sunnuntaina klo 14 alkaen
12.9.2010.

Muista suunnitelmista kertovat Palttinavintti ry:n
puheenjohtaja Talvikki Aarto puh. 040 741 5735
tai sihteeri Satu Hovi puh. 040 564 0030. Tiedottamiseen käytämme Uusimaa-lehden toimintapalstaa.

sunnuntaina 10.10.
jatketaan pitsineuletöitä
sunnuntaina 14.11.
on yhteisenä tehtävänä tehdä huovutustonttuja ja
joulukuu
käsityökahvilassa kokeillaan yhdessä turvepellavatöitä ja kahvilapäivä päätetään myöhemmin,
koska 2. sunnuntai on jo melko lähellä joulua.
Aivinassa on mahdollisuus syksyn aikana kutoa
eri levyisiä mattoja omista kuteista, kutoa poppanaa tai punasävyistä huopaa ja mahdollisesti, jos
kiinnostusta on, myös violetinsävyistä huopaa.
Puissa on nyt myös violettisävyinen, munkinvyösidoksinen kaitaliina/pyyheliinaloimi, joka on
mahdollisuus kutoa palttinana eli vain kahdella
polkusella, mikä on helppoa ja nopeaa. Samaa
munkinvyösidoksista kaitaliinaa tulee seuraavaksi
joululiinaksi punasävyisenä heti edellisen loimen

Käsityökeskus Aivina toimii osoitteessa Mäntymäentie 1, Värttinä-talon alakerran tiloissa, johon
opastettu sisäänkäynti on suoraan ulkoa.
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Uusia tuulia Pornaisten esiopetuksessa
Tänä syksynä aloitettiin Pornaisissa KELPO rahoituksen tukemana vuoden kokeilu koskien
erityisen tuen tarvitsevia esiluokkalaisia. KELPOhanke on tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke. Hanke on suunnattu perusopetuksen laadun
kehittämiseen. Uusi perusopetuslaki astuu voimaan 1.1.2011 ja siinä korostuu tavoite ottaa yleiset opiskelun tukimuodot entistä aktiivisempaan
käyttöön. Jokaiselle oppilaalle suunnattu tuki kattaa tuen muodot, joihin kaikilla esi - ja perusopetuksen oppilailla on oikeus. Pornaisten esiopetuksessa tarkoituksena on integroida mahdollisimman
moni erityisen tuen tarvitsevaa esiluokkalaista
tavallisiin esiluokkiin. Tähän saakka nämä lapset
ovat pääasiassa saaneet esiopetuksen joko päivähoidon pienryhmissä tai starttiluokassa.

tyminen koulutoimen hoidettavaksi kaikissa kunnan esiopetusyksiköissä.
Mustijoen perusturva ostaa koulutoimelta tämän
esiluokkalaisten päivähoitopalvelun.
Kirveskosken esiopetusyksikön remontoidussa
päädyssä toimii LEPPIS, jossa päivän mittaan
hoituu niin esiluokkalaisten iltapäivähoito kuin
koululaisten iltapäivätoiminta. Esiluokkalaiset
pääsevät näin tutustumaan ”isoihin” koululaisiin.
Näistä kahdesta uudistuksesta kerätään nyt kokemuksia ja palautetta.
Syksy on alkanut aika hyvien säiden merkeissä.
Toiminta etsii vielä muotoansa; tilojen järkevää
käyttöä harjoitellaan ja vielä on tutustumista lapsiin ja aikuisiin. Päivän mittaan lapset tapaavat
monia aikuisia ja lapsia. Vilinää ja vilskettä riittää
ja me aikuiset ollaan iloisella mielellä mukana
kokeilemassa uusia käytänteitä.

Tärkeänä tukena toimii varhaiserityisopettaja,
joka toimii Kirveskosken koulun esiopetusyksikössä kolmena päivänä viikossa, yhden kokonaisen päivän auttamassa ja konsultoimassa sekä
Halkian, että Laukkosken esiluokilla. Näin turvataan myös se, että lapsi voi käydä koulua mahdollisimman lähellä kotia tuttujen lasten kanssa. Varhaiserityisopettaja kartoittaa tuen tarpeessa olevat
lapset, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä esiopetusyksikön opettajien ja avustajien kanssa tukitoimia, on
mukana vanhempien kanssa
pidettävissä keskusteluissa
ja hoitaa myös tarvittaessa
yhteydet hoitaviin tahoihin
sekä koulupsykologiin, puheterapeuttiin jne. Toiminta
pitää sisällään esi- ja perusopetuksen toimintamuotojen
ja menetelmien kehittämistä
sekä luotujen hyvien käytänteiden vakiinnuttamista,
siten että tukea tarvitsevien
oppilaiden opetus sekä riittävät ja oikea-aikaiset tukitoimet voidaan järjestää.

Hyvää syksyä kaikille!
T: Kirveskosken esiopetusyksikön vastaava
esiluokanopettaja Leena Kujanpää

Toinen suuri muutos on tänä
syksynä esiluokkalaisten
iltapäivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan siir-
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Juhlakahvit Linnunlaulun päiväkodissa

Perhepäivähoitajia eläkkeelle Pornaisissa
Kevään ja kesän 2010 aikana Pornaisten alueelta
jäi eläkkeelle neljä perhepäivähoitajaa: Iris Nurmi,
Raija Torvasti, Eija-Sisko Miettinen ja Ritva Leinonen. Hoitajat siirrettiin viettämään vapaavuosia
lämpimin juhlallisuuksin Linnunlaulun päiväkodissa 27.5.2010. Juhlavieraana oli myös perhepäivähoitajien entinen esimies Leena Riikonen, jonka
kanssa hoitajilla on ollut takana monia yhteisiä
työvuosia.

na 1989 perhepäivähoitajaksi Pornaisten kunnan
palvelukseen.
Iris Nurmi aloitti perhepäivähoitajan työt marraskuussa 1977 ja lopetti työuransa kesäkuun lopussa
2010. Hän ehti täyttää 68 vuotta maaliskuussa
2010, jonka jälkeen hän jatkoi vielä muutaman
kuukauden perhepäivähoitajana. Työskenteleminen perhepäivähoitajana 68-vuotiaaksi asti on
jotakin niin ainutlaatuista ja harvinaista, mitä ei
ole tapahtunut aikaisemmin Pornaisten tai Mäntsälän kunnan päivähoidossa. Tuskin kovin moni
muukaan kunnan työntekijä on työskennellyt yli
68-vuotiaaksi.

Raija, Eija-Sisko ja Ritva työskentelivät yli 20
vuotta Pornaisten kunnan perhepäivähoitajina. Iris
Nurmi toimi perhepäivähoitajana yli 30 vuotta.
Kymmenvuotiset työurat ovat erittäin hieno saavutus ottaen huomioon perhepäivähoitajan vastuullisen, itsenäisen ja välillä sekä fyysisesti että
henkisesti raskaan työn.

Perhepäivähoitajan työ on ollut Iris Nurmelle sekä
haave että kutsumusammatti. Ensimmäisen 2vuotiaan naapurinpojan hän hoiti ollessaan itse 6vuotias. Jo perhepäivähoitajan työuransa alkuvuosista lähtien Iris tutustui uuteen hoitolapseen ja
perheeseen käymällä lapsen kotona ennen hoitosuhteen alkamista. 2010-luvulla varhaiskasvatuksen työvälineeksi on laajentunut käytäntö siitä

Ritva Leinonen aloitti Pornaisten kunnan perhepäivähoitajana tammikuussa 1980 ja Raija Torvasti tammikuussa 1982. Eija-Sisko Miettinen
työskenteli perhepäivähoitajana ensin Järvenpään
kaupungilla vuodesta 1984 lähtien ja siirtyi vuon-
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että, kasvattaja tekevät aloituskeskusteluja lasten
kotona ennen hoitosuhteen alkamista. Perhepäivähoitajan työn ohella Iris Nurmi oli myös maatalon
emäntä. Lehmät lähtivät hänen perheensä maatilalta vasta muutama vuosi sitten.

Vuosikymmenien kuluessa perhepäivähoitajan työ
on muuttunut ammattimaisemmaksi. Omien lasten
kasvettua hoitajat ovat ajatelleet enemmän kotia
työpaikkana. Hoitajien mielestä lapset ovat muuttuneet oma-aloitteellisimmiksi ja sosiaalisimmiksi, mutta myös vilkkaammiksi ja levottomammiksi. Aikuisen kuunteleminen ja kunnioittaminen
eivät ole nykyajan lapsille itsestäänselvyys. Aikuinen ei ole enää auktoriteetti, vaan lapset pitävät
aikuisia vertaisenaan.

Parasta perhepäivähoitajien mielestä työssä ovat
olleet lapset ja lapsista lähtevä ilo ja tulevaisuuteen katsova ilmapiiri. Perhepäivähoitajan työ on
ollut heille varsinkin alkuaikoina elämäntapa.
Arki, jossa lapsia pyörii ympärillä. Hoitajille on
jäänyt monia pysyviä ihmissuhteita entisistä hoitolapsista.

Eläköityminen on toisaalta iloinen ja toisaalta
haikea asia. Iris, Eija-Sisko, Raija ja Ritva voivat
jäädä eläkkeelle hyvillä mielin siitä, että ovat kantaneet vastuunsa yhteiskuntaa kohtaan. Eläkkeelle
jääneet perhepäivähoitajat muistetaan hoitolapsille
turvallisina aikuisina ja hyvinä asiakaspalvelijoina
perheitä kohtaan. Työnantajaa kohtaan he ovat
olleet työhönsä sitoutuneita, joustavia, protestanttisen etiikan omaavia työntekijöitä. Hoitajat eivät
ole valittaneet turhasta ja heillä on ollut minimi
työstä poissaolot. Perhepäivähoitajat ovat olleet ja
ovat edelleenkin Pornaisten alueen päivähoidon
tervaskantoja, kaiken nähneitä, kaiken kuulleita.

Huonoina puolina perhepäivähoitajan työssä eläköityvät hoitajat mainitsivat oman kodin antamisen työtiloiksi. Välillä heidän mielestään on ollut
haasteellista myös vanhempien kanssa tehtävä
yhteistyö. Hoitolapsista ei ole juurikaan jäänyt
ikäviä muistoja, päinvastoin. Haasteelliset lapset
hoitajat ovat ottaneet vastaan sillä ajatuksella, että
juuri tämä lapsi tarvitsee minua. Alkuvuosina
vanhemmat olivat erittäin kiitollisia hoitopaikasta,
koska se ei ollut itsestäänselvyys. Nykyajan vanhemmat ovat vaativampia.

Perhepäivähoitajien varaan
Pornaisissa päivähoito perustuikin 2000luvulle saakka.
Eläkepäivinä
Iriksen, Ritvan,
Raijan ja EijaSiskon ajan
täyttävät omat
lapsenlapset,
käsityöt, eläkejärjestöjen toiminta ja matkustelu. Elämäntäyteisiä vapaavuosia toivotamme heille
kaikille.

Kuvassa vasemmalta:Tiina, Raija, Eija-Sisko, Iris ja Leena
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Vapaita paikkoja kerhotoiminnassa 2-5-vuotiaille
Pornaisissa 1.9.2010 Aurinkolinnan
päiväkodissa, Mäntymäentie 1, käynnistyneeseen kerhotoimintaan mahtuu vielä muutamia lapsia mukaan.
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 20 euroa. Kerho on kiinni koulujen loma-aikoina. Hakemuslomakkeen saa Internet-osoitteesta
www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet ja
päiväkodeista.

Kerhotoimintaa Aurinkolinnan päiväkodissa.

Lisätietoja antaa:
päiväkodin johtaja Tiina Korhonen
p. 040 3145084,
tiina.korhonen@mantsala.fi

Eväät maistuvat leikin jälkeen.

Syyslomien linja-autoaikatauluista
Pornainen-Järvenpää-Pornainen linja-autovuoroista osa ajetaan Sipoon koulupäivien mukaan. Sipoossa on
syysloma 14.–15.10.2010. Reittiaikataulut kannattaa tarkistaa syyslomien aikana päiväkohtaisesti osoitteesta www.matkahuolto.fi tai soittamalla 0200 4000 ma-pe klo 8-19, muina aikoina palvelunumerossa aikataulutiedusteluihin vastaa Eniro.
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Ikä-Infot syyskaudella Pornaisissa
Ikä-Infot jatkuvat Pornaisissa Värttinän kerhohuoneessa Mäntymäentie 1 seuraavasti.
Perjantaina 22.10.2010 klo 10–12,
aiheena diabetes, josta tulee puhumaan
diabeteshoitaja Marja-Leena Rintala.

Perjantaina 3.12.2010 klo 10–12,
käsitellään Kelan etuisuuksia, joista tulee
kertomaan Ahti Tiusanen.

Ikä-Infoissa ovat paikalla myös Ikäihmisten neuvoston pornaislaiset jäsenet Heimo Nurmisto ja Tuula Rusi
Tervetuloa!

Muuta senioritoimintaa
Yllä mainitun Mäntsälän ja Pornaisten yhteisen Ikäihmisten neuvoston järjestämien maksuttomien infotilaisuuksien lisäksi useat eri tahot järjestävät Pornaisissa kaikille ikäluokille tarkoitetun toiminnan lisäksi myös
erityisesti ikäihmisille tarkoitettua toimintaa, joista ilmoitellaan mm. paikallislehdissä. Seuraavassa joitakin
poimintoja tarjonnasta, vielä voi tulla mukaan:
ton palveluihin sekä kuulemaan tietoa Celiakirjastosta, joka tarjoaa tasa-arvoa lukemisesteisille kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Kunnan vapaa-aikatoimi
Ohjattua kuntosaliliikuntaa joka maanantai
Koulukeskuksen kuntosalissa, naiset klo 14,
sekaryhmä klo 15, (alkanut 6.9.).
Joka toinen tiistai retki Porvoon uimahallille,
jossa ohjattua vesivoimistelua, bussi lähtee
Pihlajamäestä 12.30 Laukkosken ja Hinthaaran kautta Porvooseen (alkanut 31.8.).
Senioritanssia torstaisin klo 15 Koulukeskuksen liikuntasalissa, ei tarvita paria
(alkanut 30.9.).
Ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Kuntosali on
maksuton, senioritanssista ja vesijumpasta pieni
maksu, tiedot vapaa-aikatoimistosta, p. 019 529
4500 vaihde.

Seurakunta
Ikäihmisten kerho seurakuntakeskuksessa
joka toinen maanantai klo 12–14 (alkanut
23.8.).
Aurinkomäessä ehtoollishartaus joka kuukauden viimeinen tiistai klo 14.
Maksuttomia, ei tarvita ennakkoilmoittautumisia
Eläkeliiton Pornaisten yhdistys
Kerho Palvelutalo Värttinän kerhohuoneessa
joka toinen tiistai klo 13.30 (alkanut 7.9.),
seurataan mitä kunnassa ja valtakunnassa tapahtuu eläkkeellä olevan näkövinkkelistä.
Lisätietoja Anni Toivonen, p. 050 368 1437

Kansalaisopisto
Iloiset laulajat Palvelutalo Värttinässä keskiviikkoisin klo 13–14 (alkanut 8.9.).
Tietotekniikan työpaja ikäihmisille yläkoululla 18.10.–29.11. maanantaisin klo
16.15–18.45
Eläkeläisten kansalaistaito Palvelutalo Värttinässä torstaisin klo 12–14.30 (alkanut 9.9.).
Kurssit ovat maksullisia, lisätietoja, p. 040 314
5371.

Pornaisten eläkkeensaajat ry
Kunnon kohottamista ja henkisen vireyden
ylläpitoa, mm. teatterimatkoja;
syyskausi alkanut ke 8.9. klo 9.00 Halkian
Ty:n talolla, kerho parillisina viikkoina ja pelipäivät parittomina viikkoina.
Lisätietoja Tuula Rusi, p. 050 375 6245
Pornaisten Sotaveteraanit ry
kokoontuminen joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 13.30 Aurinkomäessä
Lisätietoja Kaarina Salonen, p. 019 664 8079

Kirjasto
Tilaisuus kirjaston Pellavasalissa 14.10.2010 klo
14.00. Tervetuloa kahville ja tutustumaan kirjas-
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Fysioterapia- ja apuvälinepalvelut Pornaisten perusterveydenhuollossa
Pornaisten ja Mäntsälän perusturvan yhdistyttyä
on Pornaisten terveyskeskukseen sijoitettu yksi
fysioterapeutti vuoden 2010 alusta. Kevään aikana
toimintaa on kehitetty. Syksyn alkaessa on toiminta selkiintynyt ja toimitilat ovat saatu rakennettua
lähes valmiiksi.

Miten fysioterapiaan pääsee
Pornaisissa?
Asiakkaat tulevat julkisen terveydenhuollon lähetteillä terveyskeskuksesta ja/tai HUS-piirin sairaaloista. Yhden kerran ohjaus- ja neuvontakertaan
on mahdollista varata aika ilman lääkärin lähetettä. Lastenneuvolasta ja kouluterveydenhuollosta
asiakkaat tulevat niin ikään lääkärin ja/tai terveydenhoitajien lähettäminä. Tällä hetkellä alle kouluikäisten lasten fysioterapia järjestetään Mäntsälässä.

Fysioterapiaosaston toimintaperiaatteena on eriikäisten kuntalaisten liikkumis-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Toiminnan
pääpaino on asiakkaiden omatoimisen liikunnan ja
harjoittelun ohjauksessa, motivoinnissa ja seurannassa. Asiakkaita ovat esim. kouluikäiset, liikkumiseensa ohjausta kaipaavat tai leikkauksen jälkeen kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat. Fysioterapiapalveluita tarjotaan myös pitkäaikaissairaille
(kuten neurologiset asiakkaat). He tarvitsevat
fysioterapiapalveluita saadakseen terveyskeskuslääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman.

Kertamaksu yli 18-vuotiailta on 7,5 euroa. Yhden
kerran ohjaus- ja neuvontakäynti on maksuton.
Fysioterapian ajanvaraus on ma-pe klo. 12.30–
13.00 ja puh. 040 314 5172. Vastaanottotilat sijaitsevat Aurinkomäen palvelutalossa, Mäntymäentie 1.

Pornaisten terveyskeskuksen fysioterapiatilat sijaitsevat Aurinkomäessä.
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Fysioterapeutti käy myös
Aurinkomäen osastoilla
lääkärin lähetteellä antamassa yksilöllistä fysioterapiaa Aurinkomäen potilaille/asukkaille. Aurinkomäessä pidetään myös molemmilla osastoilla kerran
viikossa fysioterapiaryhmä,
johon kaikki osastolla olevat voivat osallistua. Muu
ryhmätoiminta on vielä
kehitteillä. Nyt syksyn tullen on saatu aloitettua yksi
uusi ryhmä. Ryhmä on
ikääntyneille kuntalaisille
tarkoitettu tuolijumppa.
Ensimmäinen kerta oli
6.9.2010 klo. 14.15–14.45
Aurinkomäen pihapiirissä
sijaitsevassa Värttinän kerhohuoneessa.

Luonnollisesti Pornainen
Mukaan saa tulla kokeilemaan. Kehitteillä on
myös toimintakykyryhmä lähinnä ikääntyneille
kotona selviytymisen tukemiseksi ja työikäisille
esim. kuntojumpparyhmä, mutta näiden aloitus
menee ainakin ensi vuoden puolelle.

Apuvälinelainauksesta joitakin huomioitavia asioita
Kun apuvälineiden käyttötarve lakkaa, ne
palautetaan puhdistettuina ja nimellä
varustettuna apuvälinepalveluun pesua ja
huoltoa varten. Tämän jälkeen välineet
ovat taas valmiina uusia käyttäjiä varten.
Apuvälineitä ei pidä ”varastoida” omiin
autotalleihin tai komeroihin siltä varalta,
että välinettä saatettaisiin tarvita uudelleen. Niitä ei myöskään saa oman käyttötarpeen lakattua luovuttaa edelleen sukulaisille tai naapureille lainaan. Karhukirjeet palauttamattomista apuvälineistä
tulevat aina lainaajan postiluukkuun ja
jos apuväline ei enää ole omassa käytössä
ja ei tiedä missä se on, tulee asiakkaan
maksaa apuvälineen hinta Pornaisten
kunnan lääkinnälliselle kuntoutukselle.
Palauta siis apuvälineet apuvälinepalveluun heti, kun et enää niitä tarvitse. Näin
apuvälineiden kierto tehostuu ja välineet
ovat oikeaan aikaan oikeilla käyttäjillä.

Fysioterapeutin vastuulla on myös apuvälinepalvelu, mikä kattaa apuvälineiden lainaukset, palautukset, huollon ja käytön ohjaamisen. Apuvälinepalvelun tarve on henkilön vammasta tai sairaudesta johtuva toimintakyvyn haitta, joka rajoittaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa omassa toimintaympäristössä.
Apuvälineitä lainataan ensisijaisesti lyhytaikaiseen lainaan (3 kk). Pitkäaikaislainat arvioidaan
aina erikseen, ja mahdollista on myös tehdä kotikäynti apuvälinetarpeen arvioimiseksi.
Pornaisten apuvälinepalvelu sijaitsee Värttinän
kellarikerroksessa, osoitteessa Mäntymäentie 1.
Apuvälinepalvelut on keskitetty tietyille viikonpäivillä ja kellon ajoilla, jolloin fysioterapeutti on
itse paikanpäällä apuvälinepalvelussa ja hänet saa
kiinni myös puhelimitse apuvälineasioissa, puh.
040 314 5172. Apuvälinepalvelu on auki keskiviikkoisin klo 13.00–15.00 ja perjantaisin klo
9.00–10.00.

Apuvälinepalvelusta saa lyhytaikaiseen lainaan (3 kk) erilaisia apuvälineitä
toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseksi
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Vapaa-aikatoimisto siirtyy uusiin tiloihin
PANKKI
Pornaisten vapaa-aikatoimen
toimisto
Kirkkotie 172
07170 Pornainen
Pornaisten kunnan vaihde
019 529 4500
Faksi 019 664 7006
www.pornainen.fi →vapaaaikatoimi
Sähköposti toimistoon:
vapaa-aika@pornainen.fi
henkilöille:
etunimi.sukunimi
@pornainen.fi

Vapaa-aikatoimen henkilöstö sai kuulla mukavia uutisia
elokuun puolen välin tienoilla, kun kunnanhallitus oli
kokouksessaan 16.8.2010 hyväksynyt vapaaaikatoimiston siirtymisen uusiin tiloihin. Uudet tilat
löytyvät napero-kiinteistön yläkerrasta osoitteesta Kirkkotie 172.
Arkkitehti Martti Paalasen suunnittelema jugendtyylinen rakennus sijaitsee keskeisellä ja komealla paikalla Pornaisten keskustassa. Samaan pihapiiriin kuuluvat kunnan virasto ja kirjasto. Vuonna 1932 valmistunut
kivitalo on alkuperäisin rakennettu säästöpankiksi ja
samoissa tiloissa on toiminut myös kunnantoimisto.
Rakennus palveli säästöpankkina aina 70-luvun lopulle
saakka, jonka jälkeen säästöpankki muutti uusiin tiloihin.
Peruskorjattu komea rakennus saa yläkertaansa uudet
asukkaat syyskuun lopulla, kun viimeiset rakennusvaiheet saadaan kuntoon. Rakennuksen yläkerrassa on 2
huonetta ja pieni kokoustila, jotka tarjoavat vapaaaikatoimen neljälle työntekijälle tarvittavaa lisätilaa.
Lisäksi uudet tilat mahdollistavat työpajatoiminnan
kehittämisen ja parantavat vapaa-aikatoimen mahdollisuuksia toimia ns. matalan kynnyksen palveluna kuntalaisille. Pyrkimyksenä on kehittää uutta toimistoa sellaiseksi, että sinne on helppo tulla tilanteessa kuin tilanteessa, tarvitsetpa sitten apua tai vain kupin kahvia.

Aukioloajat:
Ma
Ti
Ke
To
Pe

11 – 17
11 – 17
10 – 15
10 – 15
10 – 17

Henkilökunta:
Vapaa-aikasihteeri
Jaakko Kivelä
0400 937 704
liikunta- ja nuorisotoimen hallinto
KKI-toiminta
yhdistyksien avustukset
ulkoilu- ja liikuntapaikat
Vapaa-aikaohjaaja
Panu Oranne
040 174 5066
työpajatoiminta
erityisnuorisotyö
Nuoriso-ohjaaja
Tea Sellman
040 174 5069
Nuorisotalo PoNu
Retket, leirit ja harrastus
Nuoriso-ohjaaja
Riina Haapakoski
040 174 5067
nettinuorisotyö
Isojärven leirimaja
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Vapaa-aikatoimen uuden toimiston taustalla on toive ”yhteisöllisestä toimistosta”. Olisi hienoa, jos pystyisimme luomaan yhteisen paikan, ns. toiminnan
tuottamiskeskuksen ja kohtaamispaikan nuorille, kuntalaisille sekä yhdistyksille. Uusien tilojen tarkoituksena on myös toimia nuorten infopisteenä eri
vaiheissa ja auttaa elämän polulla eteenpäin.
Uusi vapaa-aikatoimisto nimettiin PANKIKSI ko. rakennuksen historian
mukaan. Nimen takana on myös mielikuva siitä kuinka ihmiset sijoittavat
omaan tulevaisuuteensa, kun omat tekemisissä vapaa-aikatoimen kanssa.

Vapaa-aikatoimisto PANKISTA löydät seuraavaa:

Vapaa-aikatoimen syyskalenteri
2010 on jaettu messulehden
välissä joka kotiin.

Kulkuluvat kunto- ja liikuntasaleihin
Suunnistuskartat ja tiedot ulkoilualueista
Lisätiedot leiri- ja retkitoiminnasta
Nuorten työpajatoiminnan

Avoimien Ovien-päivä on torstaina
21.10.2010, tule ja ihastu nuorten
sisustamaan toimistoomme!
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Hei teille kaikille!
Kirjoittelemme tätä tekstiä elokuun alussa jolloin
kaikki on uutta ja ihmeellistä. Suunnittelu käy
kuumana ja erilaiset ideat sinkoilevat ilmassa.
Tämän tekstin julkaisupäivänä osa suunnitelmista
on muuttunut lihaksi ja ideat ovat kasvaneet oraalle. Jotkut asiat ovat muuttuneet ja uusia juttuja on
ilmaantunut. Onneksi vanhaakin on jäljellä.
Yksi uusista asioista olemme me uudet työntekijät. Tea Sellman on aloittanut määräaikaisena
nuoriso-ohjaajana ja Riina Haapakoski on myös
nuoriso-ohjaajana osana tiimiä. Osalle olemme
käyneet tutuiksi tapahtumien, retkien ja muiden
toimintojen kautta, osa teistä näkee meidät ensimmäistä kertaa viereisestä kuvasta.
Täällä me olemme osana kunnan arkea. Meitä voi
tulla tapaamaan Pankkiin (Naperon yläkertaan) tai
katsomaan ja tutustumaan menoon PoNussa. Kirveskosken koululaiset tapaavat meitä myös ruokavälitunneilla viikolla.
Olisi ihana jos jossain yhteydessä voisimme kohdata ja vaihtaa muutaman sanan, ehkä ideankin,
miten me vapaa-aikatoimessa voisimme palvella
teitä kuntalaisia entistä paremmin. Kaikenlainen
palaute on tervetullutta.
Tulkaa siis ihmeessä nykäisemään hihasta ja juttelemaan kun näette! Hyvää syksyä!

Tea Sellman
nuoriso-ohjaaja

Riina Haapakoski
nuoriso-ohjaaja

NUORISOTALO PONU
Koskitie 2,
07170 Pornainen
p. 019 664 7050
Aukioloajat 2010:
Ma
18 – 21 isot
Ti
18 – 21 isot
To
15 – 19 junnut
Pe
18 – 23 isot
La
18 – 22 isot
Nyt auki joka lauantai!
Huom. PoNu kiinni:
25.–30.10. ja 13.11.

Nuorisotalo PoNu
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Koulujen ovet auki yrittäjyydelle

Yrittäjyyskasvatus vahvistaa rooliaan KUUMA-kunnissa
Päiväkodissa lapset aloittavat lounaan omassa
tahdissaan, silloin kun heillä on nälkä. He pukevat
itse ja tekevät päivän mittaan monenlaisia pieniä
päätöksiä. Yläkoululla seiskalaiset puolestaan
viettävät kasviskeittopäivää, joka yhdistää fysiikan, kemian ja kotitalouden tunnit.

- Yrittäjyyskasvatus on tuonut ainakin meidän
kouluumme kokonaan uudenlaiset tavat toimia,
sanoo Tuula Ilvonen, Mäntsälän Riihenmäen
koulun rehtori ja KUUMA-alueen yrittäjyyskasvatuksen tavoite- ja toimenpideohjelman yksi koordinaattoreista.

Ei kuulosta yrittäjyyskasvatukselta ensi alkuun,
mutta sitä ne kuitenkin ovat. Käytännön asioita
ratkaisemalla ja kokonaisuuksien avulla opetellaan tärkeitä yrittäjän ominaisuuksia, kuten omaaloitteisuutta, rohkeutta, päätöksentekokykyä ja
yhteistyötaitoja.

Muutoksia koulujen
toimintakulttuuriin
Jos yrittäjyyskasvatus oli ennen sitä, että asiasta
sattumoisin kiinnostunut opettaja pyysi paikallisen
yrittäjän käymään koulussa puhumassa yrittämisestä, niin aihetta katsotaan nyt kokonaan toisesta
vinkkelistä.
Ensinnäkään enää ei yrittäjyysasioiden esiin nostaminen ole sattumanvaraisesti opettajan kiinnostuksen varassa, vaan aiheeseen tarjotaan selkeitä
työkaluja vuoden vaihteessa starttaavan Yeskeskuksen sekä ns. kunnallisen ja koulukohtaisen
vastuuopettajien verkoston puitteissa.

Yrittäjyysluokka kiinnostaa etenkin sellaisia nuoria, jotka
haluavat oppia tekemällä ja kokeilemalla, kertoo Tuula
Ilvonen. Viimeksi Mäntsälän Riihenmäen koulussa yrittäjyysluokalle hyväksyttiin 20 oppilasta 49 hakijasta.

Ja toisekseen: opettaja ei ole enää se, joka kaataa
yrittäjyystietoa oppilaan päähän, vaan paremminkin ohjaava ja opastava vierellä kulkija. Niin sanotusta sirpaleoppimisesta eli perinteisistä 45
minuutin mittaisista, toisiaan seuraavista eri oppitunneista ollaan siirtymässä kokonaiseen uudenlaiseen koulun toimintakulttuuriin; tehdään tiimeissä ja projekteissa asioita yhdessä ja siirretään
fokus tiedon omaksumisesta erilaisten taitojen
hankkimiseen.

Yrittäjyyskasvatuksesta tulossa
systemaattista
KUUMA-kuntien alueella yrittäjyyskasvatus on
jatkossa entistä koordinoidumpaa, sillä Uudenmaan YES-keskuksen toiminta vakinaistunee
vuoden vaihteesta lukien. Keskukseen ollaan
myös palkkaamassa henkilöstöä. Keskus toimii
jatkossa Keudan tiloissa Järvenpäässä.
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-Joitakin asioita on vielä kesken, kuten rahoituksen varmistuminen, kertoo hankkeessa mukana
oleva Keudan projektipäällikkö Anneli Manninen.

valle opinto-ohjelmien polulle. Materiaalia on
tarjolla niin perusopetukseen kuin toisen asteen ja
ammattikorkeakoulujen käyttöön.

Hänen mukaansa uusi alueellinen Yes-keskus
tarjoaa vuoden 2011 alusta yrittäjyysaiheista oppimateriaalia, koulutusta, tutorointia – sekä ennen
kaikkea hienon verkoston kaikille KUUMAkunnille.

Paikallisen yrittäjäyhdistyksen rooli on aina merkittävä kaikessa yrittäjyyskasvatuksessa. Innostunut, aktiivinen yhdistys pystyy tukemaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita monin keinoin. Jo nyt
erilaisia yhteistyön muotoja on KUUMA-kuntien
alueella lukuisia, kuten koulujen yrittäjäiltoja tai –
tapaamisia.

- Yes-keskus toimii jakelukanavana esimerkiksi
Nuori Yrittäjyys -järjestön materiaaleille ja koulutuksille eli yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tuke-

Teksti ja kuvat: Minna Vuorio

Teatteritoimintaa Kuusiston seuratalolla
Kuusiston teatteri harjoittelee tällä hetkellä näytelmää Autotyttö, jonka on kirjoittanut Hilja Valtonen vuonna 1929. Näytelmän ensi-ilta on sunnuntaina 14.11.2010. Tiedustelut: 040 7791436 tai
kuusistonteatteri@pornaistennuorisoseura.fi

Ensi-ilta isänpäivänä jo seitsemännen kerran.
Pornaisten Nuorisoseuran teatteriryhmä – Kuusiston Teatteri on toiminut aktiivisesti jo seitsemän
vuotta. Ensi-illat ovat olleet perinteisesti isänpäivänä.

Teksti: Katja Airiskoski
Harva tietää kuinka paljon työtä esityksen aikaansaaminen vaatii. Näytelmä valitaan keväällä ja
ensimmäiset lukuharjoitukset pidetään jo ennen
kesää, samalla hahmottuvat näytelmän roolijaot.
Alkusyksystä aloitetaan säännölliset harjoitukset.
Vuorosanoja muokataan roolihahmon suuhun
sopivaksi ja samalla katsotaan lavalla järjestäytymisiä, eli haetaan kullekin hahmolle luontevinta
paikkaa esityksessä.
Kuusiston Teatteri toimii vapaaehtois- ja harrastelijavoimin. Teatteri kaipaa jatkuvasti uusia näyttelemisestä kiinnostuneita harrastajia, mutta esimerkiksi maskeeraajille ja näyttämöavustajille löytyy
myös puuhattavaa. Mukava teatteriporukkamme
ottaa avoimesti uudet tulokkaat vastaan, joten jos
teatteriharrastus kiinnostaa sinua, olet siis enemmän kuin tervetullut joukkoomme!

Kuva: Kohtaus Kuusiston Teatterin näytelmästä Rajaralli (2009). Kuvaaja: Jani Airiskoski
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Messutunnelmia
Pornaisten kahdeksannet messut kokosivat lauantaina
18.9. kansaa läheltä ja kaukaa viettämään leppoisaa
syyspäivää koulukeskukseen ja sen piha-alueelle. Sääkin suosi messuja vain pienen sadekuuron ropsahtaessa
päivän mittaan juhlakansan niskaan. Mainittakoon, että
mm. Halkiassa ja Vähä-Laukkoskella oli saatu päivän
mittaan huomattavasti runsaammin sateita…
Lipunmyynti alkoi tuntia ennen messujen avajaisia ja
messuvieraita virtasi tasaiseen tahtiin odottelemaan klo
10.00 alkaneita virallisia avajaisia, joiden jälkeen yleisö hajaantui osastoille osan jäädessä seuraamaan seuraavia ohjelmanumeroita. Messuyleisöä oli jopa aiempaa runsaammin liikkeellä ja messuesittelijät olivat
tyytyväisiä siihen, että yleisö liikkui tasaisesti messualueella, myös luokkaosastot ja ulkoalue löydettiin
varsin hyvin.
Pornaisten seuraavat messut ovat kahden vuoden päästä vuonna 2012, ensi vuonna 2011 on palveluhakemiston kokoamisen vuoro; Pornaisten Yrittäjät ry yhteistyössä Pornaisten kunnan kanssa järjestävät joka toinen
vuosi messut ja joka toinen vuosi kootaan palveluhakemisto.
Toivottavasti oman seudun yrittäjät ja toimijat tulivat
tutummiksi kuntalaisille ja voidaan todeta, että läheltä
tosiaan löytyy enemmän! Järjestäjät kiittävät lämpimästi kaikkia Teitä, tavalla tai toisella messuille osallistuneita!

kuva: Birgitta Sula

Ps. Messupaikalle unohtui pienten lasten sini-vihreäraidallinen pipo. Kenen päätä palelee?
Pipo noudettavissa messusihteeriltä kunnantalolta.

Keskusta-alueen kehittämissuunnitelma -kyselyn voittajat
Pornaisten messuilla
Pornaisten kunnassa ollaan laatimassa keskustaalueen kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu
ensi vuoden aikana. Tähän liittyen kunnan messuosastolla suoritettiin kysely, johon vastasi 91 henkilöä.

Onnekkaat voittajat ovat:

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme
komeaa kassillista kukkasipuleita.

Voitoista on ilmoitettu henkilökohtaisesti
Paljon onnea voittajille!

Terttu Grönlund,
Tuula Taskula
Irena Tuomisto
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Yhteenveto messukyselystä
Messukyselyssä pyydettiin vastaamaan neljään
erilaiseen aiheeseen kirkonkylän nykytilasta ja sen
tulevaisuudesta:

Kyselyn tulos oli erittäin selkeä ja antaa osaltaan
tärkeitä kannanottoja kehittämissuunnitelman
laadintaan. Voimakkain kanta tuli siihen, että
kevyen liikenteen reitit on nostettava merkittäväksi aiheeksi suunnittelussa! Lisäksi maisema ja
maastonmuodot on otettava huomioon kaikessa
rakentamisessa, Mustijoen näkyvyyttä ja saavutettavuutta tulee korostaa sekä ympäröiviä viljelysalueita tulee säilyttää. Kirkko keskellä kylää on
”meidän helmi”!

1. Kehittämissuunnitelmassa voidaan korostaa
kirkonkylän parhaita puolia - ja kyselyyn vastanneiden mukaan tällä hetkellä kirkonkylässä
parasta on
- 1. ”vaihtelevat maastonmuodot ja näkymät” (58 vastausta)
- 2. ”Mustijoki koskineen” (28 vastausta) ja
- 3. ”ympäröivät, avoimet viljelysalueet”
(25 vastausta).
2. Pornaisten kirkonkylän kaunein julkinen rakennus on kyselyyn vastanneiden mielestä
- 1. kirkko (71 vastausta)
- 2. kirjasto (12 vastausta) ja
- 3. vanha säästöpankin talo (5 vastausta).
3. Keskusta-alueen kehittämisessä kannattaa
vastanneiden mielestä ensimmäiseksi keskittyä (kolme asiaa tärkeysjärjestyksessä, jotka
pisteytettiin)
- 1. kevyen liikenteen reittien rakentamiseen (123 pistettä)
- 2. ajoväylien parantamiseen (71 pistettä)
ja
- 3. vanhojen, huonokuntoisten rakennusten
purkamiseen (66 pistettä).
4. Keskusta-alueella tulee rakentaa tiiviisti palvelujen yhteyteen - keskusta-alueelle rakennettavien asuinrakennusten tulisi vastanneiden
mukaan olla
- 1. sovitettuja ympäröivään maisemaan –
kerrosten lukumäärällä ei niin väliä
(37 vastausta)
- 2. kolmikerroksisia tai matalampia
(23 vastausta) ja
- 3. ainoastaan rivi- ja omakotitaloja
(22 vastausta).

Porstuan ja kunnan kotisivuilla olleeseen asukaskyselyyn saimme myös runsaasti hyvin pohdittuja
vastauksia. Kiitos kaikille vastanneille osallistumisesta yhteisen keskustamme suunnitteluun!
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Miina ja Manu eksyksissä, kuva: Birgitta Sula

Tavataan
Pornaisten
messuilla
taas parin
vuoden päästä!

Vanha auto esittäytyy, kuva: Birgitta Sula

Kesän muistoja, muurahaispolku ”koivutiellä”.
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