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
pe 8.00 – 12.15
Puhelinvaihde avautuu klo 9.00

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijamme
Kunnantoimisto ja kirjasto
ovat suljettuina
joulun jälkeen
27.–31.12.2007 ja ovat
avoinna taas normaalisti
2.1.2008 alkaen.
Toivotamme teille kaikille
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2008!
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Luonnollisesti Pornainen
HALLINTO-OSASTO
Talousarvio 2008 – taloussuunnitelma 2009–2010
Pornaisten kunnan vuoden 2008 talousarviota
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen ja
voimakkaan muuttovoiton omaavan kunnan budjetiksi. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma
laadittiin kuntakenttään kohdistuvan, suuria haasteita enteilevän kuntapalvelurakenneuudistuksen
aikaan. Talousarvion laadinnassa jouduttiin huomioimaan ja karsimaan kunnan erittäin mittavia
investointeja, jotka ajoittuvat suunnitelmakaudelle
ja tietävät velkamäärän huomattavaa kasvua.
Käyttötalous joudutaan suunnitelmakaudella vetämään erittäin kireälle, mikä tarkoittaa että kaikki
käyttömenot on mietittävä tarkkaan eikä menojen
lisäyksiin ole juurikaan varaa.

Myös tulevien vuosien investointitarpeet ovat
mittavia. Vuoden 2009 nettoinvestoinnit ovat 3,2
miljoonaa euroa ja vuoden 2010 nettoinvestointien määrä on 3,3 miljoonaa euroa. Mittavat investoinnit kasvattavat kunnan lainakantaa siten,
että vuoden 2008 lopussa lainaa on n. 14,0 milj.
euroa (2.747 €/asukas).
Uusia työsuhteita vuonna 2008 perustetaan kolme
(perhepäivähoitajia). Kunnanvaltuusto hyväksyi
talousarvion kokouksessaan 12.11.2007.

Toimintamenot kasvavat 7,7 % ja toimintatulojen
arvioidaan kasvavan 14,1 % verrattuna kuluvaan
vuoteen. Toimintamenojen kasvua selittävät pääosin perusturvatoimeen ja koulutoimeen kohdistuvat väestönkasvusta johtuvat erittäin kovat kasvupaineet sekä palkankorotukset. Nettomenot kasvavat 6,7 %, verorahoitus 12,3 % ja valtionosuudet 11,8 %.

TALOUSARVIO 2008
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Kunnan myönteinen yleinen kehitys, joka näkyy
mm. väestön määrän kasvuna, heijastuu taloussuunnitelmakauden 2008–2010 investoinneissa,
jotka ovat yhteensä nettomäärältään n. 9,5 milj.
euroa. Kunnan väestömäärä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt yli tuhannella henkilöllä. Viimeisen
vuoden aikana, lokakuusta 2006 kuluvan vuoden
lokakuun loppuun mennessä, asukasluku kasvoi
73 henkilöllä, eli 1,5 %. Kova kasvuvauhti asettaa
kunnan talouden erittäin suurien haasteiden eteen.
Vuoden 2008 nettoinvestoinnit ovat yhteensä
3,0 miljoonaa euroa:
aloitetaan terveyskeskuksen laajennuksen
suunnittelu
uusi päiväkoti valmistuu
vesihuollon alueellinen siirtolinja valmistuu
välillä Pornainen - Kerava
aloitetaan eteläisen alueen koulutilojen alustava suunnittelu
rakennetaan kunnallistekniikkaa uusille kaava-alueille

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

-0,4

35,6

14,1

Toimintamenot, milj. euroa

17,8

18,7

20,2

6,0

4,9

7,7

11,6

12,0

13,4

13,3
2 398

2,9
2 396

12,3
2 637

Muutos-%

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

4,9

5,1

5,7

6,8
1 023

2,8
1 018

11,8
1 118

Vuosikate, milj. euroa

0,6

0,7

1,6

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

91
120

102
146

153
310

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

6,1

8,7

3,4

Lainakanta, milj. euroa
Euroa / asukas

9,9

13,0

14,0

2 041

2 595

2 747

Lisätiedot: Timo Kaikkonen, kamreeri
puh. 019- 529 4545, 040-7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi
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Luonnollisesti Pornainen
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO
Joulunalun valmisteluja Aurinkomäessä
mäen pääovien luona kukkalaatikossa havuhuntuna. Myös havupalloja on tehty ja kesäkukkaamppeleita koristavat havunoksat. Jokaisen sisääntulon ulkokatokseen on erikseen tehty havuköynnökset, joihin laitetaan vielä valot. Pyhäinpäivänä vietiin muistona havuista tehdyt kranssit
jokaiselle Pornaisten hautausmaalle haudatulle
entiselle toimintaryhmäläiselle ja asukkaalle.

Lunta oli muutama hiutale satanut maahan ja kerinnyt jo sulaakin marraskuun alussa kun Aurinkomäessä aloitettiin joulunalusvalmistelut. Hieman asia sai osakseen vastustelua ja ihmettelyä,
kuten joka ikinen vuosi, mutta ikinä joulunalun
valmisteluja ei ole aloitettu liian aikaisin, hyvä jos
jouluksi on kaikki saatu valmiiksi.
Kuin tilauksesta Aurinkomäen toimintaryhmä sai
lahjoituksena luvan hakea havuja juuri kaadetulta
metsäaukiolta Paalan alueelta. Pienen organisoinnin jälkeen matkaan lähtivät toimintaryhmän pojat
ja Marja Rautio, suurena kuljetusapuna toimi Eero
Laurila. Näky oli kuin vanhasta Suomielokuvasta; pojilla oli vesurit, kirves, käsisahat ja
puukot mukanaan ja vaatetus oli kuin entisajan
metsurilla, lämmin ja fyysistä työtä kestävä.

Myös 19.11. järjestetyssä Värttinäpäivässä tehtiin
joulunalun valmisteluja. Värttinä-talon asukkaat
oli kutsuttu koolle ja heidän kanssaan askarreltiin
joko langasta tai puusta punatulkut havunoksaan
istumaan. Touhua, lapsuusajan muistelmia ja iloa
riitti, jokainen auttoi vierustoveriaan ja tunnelma
oli mukavan lämmin. Kotiin oli sitten jokaisella
viemisenä omin käsin tehty joulun tunnelmaa
aloittava askartelu. Sovimme, että joulukuun alussa kokoontuisimme valmistamaan yhdessä joulukortteja.

Parina päivänä havuja lastattiin peräkärryyn ja
sieltä Aurinkomäen tiloihin jatkokäsittelyyn. Havut antavat tällä hetkellä uutta ilmettä Aurinko-

Aurinkomäen
muissakin yksiköissä on aloitettu
joulunalun valmistelut. Ikkunoihin
on ilmestynyt tähtiä ja huovasta
tehtyjä kuusia,
pupuja loikkii
lumihangella yhdessä ikkunassa.
Joulu on monelle
ystävyyden, yhteistyön ja auttamisen aikaa ja niin
olen saanut sen
kokea olevan
myös Aurinkomäessä.

Kuvassa Eero Laurila, Marja Rautio ja Aila Kaipainen
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Aila Kaipainen
lähihoitaja Työssä
oppimisen jaksolla
Aurinkomäessä

Luonnollisesti Pornainen
Neuvolan toiminta laajenee
Neuvoloissa on havaittu, että pienten lasten vanhemmat kaipaavat keskusteluja parisuhteesta,
kasvattamisesta ja vanhemmuudesta. Tästä syystä
neuvolan toimintatapoja laajennetaan ensi vuoden
alusta enemmän koko perheen tarpeita huomioon
ottavaksi.
Neuvolan kanssa yhteistyössä toimiva kunnan
perheterapeutti tekee kotikäynnin äitiysloman
alettua odottavien vanhempien kotiin. Käynti pyritään järjestämään niin, että myös tuleva isä on
paikalla. Käynnillä otetaan esille vanhempien
toivomia asioita, keskustellaan esim. odotuksista
lapsesta, lapsen hoidosta ja parin keskinäisestä
läheisyydestä lapsen synnyttyä. Keskusteluissa
voidaan ennakoida äitiyslomaa, rytmin löytämistä
elämälle kotona, äidin omaa aikaa ja vanhempien
kahdenkeskisen ajan järjestämisen tarvetta. Vanhempien oman lapsuuden ja sen kokemusten käsittely voi myös olla keskustelun aiheena.
Terveydenhoitajat
Annica Franzen-Siivola, Pia Luoto,
Helena Aulasvuori
Perheterapeutti Arja Nyström

Lahjoitus terveyskeskukselle
Keuhkoahtaumapäivänä 14.11.2007 Hengitysliitto HELI ja
Porvoonseudun Hengitysyhdistys ry lahjoittivat Pornaisten
terveyskeskukselle pikaspirometriamittarin. Mittari on tarkoitettu
keuhkoahtaumataudin (COPD) varhaiseksi havaitsemiseksi
terveystarkastusten yhteydessä. Mittaus kestää muutaman minuutin
ja antaa arvion tupakoijan keuhkojen tilasta. Mittari luovutettiin
terveydenhoitajalle.
Lisää tietoa keuhkoahtaumataudista www.heli.fi/keuhkoahtaumatauti.
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Luonnollisesti Pornainen
SIVISTYSOSASTO
Vihreitä kuulumisia Halkian koululta
Syksy on ponnahtanut toden teolla käyntiin koulussamme ja Vihreä Lippu toimintaa on jatkettu
iloisin ja innokkain mielin jo kolmatta lukuvuotta.
Viime vuoden vesi- teeman loppuraportti hyväksyttiin toukokuussa ja siitä meitä on muistuttamassa salossa liehuva vihreä lippu. Uusi ympäristöraati on ehditty valita jo tällekin kouluvuodelle.
Raadissa istuvat eskareista Valtteri, Saara, Netta
ja Leevi, sekä jo viime vuonna asiaan perehtyneet
ekaluokkalaiset, Matleena, Rasmus, Eemeli ja
Katri. Aikuisjäseninä raadissa ovat opettajat Hanna ja Annukka, sekä keittäjämme Pirkko.

Jo ensimmäisessä kokouksessa lapset pohtivat
millaisilla asioilla voisimme parantaa omaa viihtyvyyttämme koulun pihalla. Pihan viheralueet
olivat päässeet melko huonoon kuntoon ja leikkitelineitäkään ei pihallamme ole ollut koko syksynä. Ensi töiksemme jokainen koulun oppilas sai
merkitä pihakarttaan oman lempipaikkansa, hauskimman leikkipaikan, vaarallisen tai pelottavan
paikan ja ruman paikan. Kartoista laadittiin yhteenveto, jonka perusteella mietittiin mikä pihan
paikoista tarvitsisi kunnostusta. Raatilaiset päättivät järjestää pihatalkoot, jolloin yhteisvoimin
siivoaisimme pihaa ja kunnostaisimme kukkapenkkejä. Pyysimme lapsia tuomaan kotoa ylimääräisiä kukkasipuleita ja perennan taimia, joita
sitten istutimme kukkapenkkeihin ympäri pihaa.
Nyt odotamme innokkaina kevättä ja kukkaloistoa!
Pian pihatalkoiden perään saimme myös paljon
odotetun kiipeilytelineen pihallemme, josta riittää
iloa koko porukalle. Kevättä jo silmällä pitäen
raatilaiset suunnittelivat, että kunnostaisimme
myös koulun vieressä olevan vanhan villiintyneet
omenapuutarhan. Saisimme puutarhasta mukavan
rauhallisen lisätilan koulumme pihaan, vaikkapa
kotileikkejä varten. Talvellakaan emme siis unohda pihaamme, vaan keksimme aloittaa omenapuutarhan kunnostamisen jo paukkupakkasten aikaan.
Teemme puutarhasta tunnelmallisen talvipuutarhan, jossa kelpaa leikkiä jäälyhtyjen valossa myös
talven pimeimpinä aikoina.
Luontoystävällinen ja ympäristöä säästävä toiminta on läsnä totuttuun tapaan aivan jokaisena koulupäivänämme. Oppilaat huolehtivat itse jätteiden
lajittelusta ja tarkkailevat veden käyttöä. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat yhdessä laatineet
pihallemme ja lähiympäristöön luontoliikennesäännöt, joita noudatamme koulussamme. Lukuvuoden mittaan järjestämme pajaviikkoja, joissa
askartelemme kierrätysmateriaaleista ja tutustumme Pornaisten kuntaan ja sen historiaan omana lähiympäristönämme.

Vihreä Lippu - raatilaiset:
Valtteri, Rasmus, Matleena, Katri, Eemeli, Leevi
ja Netta (Saara puuttuu kuvasta)

Raatilaiset saivat valita koulullemme uuden ympäristöteeman tulevaksi lukuvuodeksi. Tänä
vuonna eniten kannatusta sai lähiympäristöprojekti, jossa keskitytään parantamaan oman
lähiympäristön olotilaa.
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Luonnollisesti Pornainen
Innokkaana Vihreä Lippu – kouluna toivoisimme
tietysti saavutustemme yltävän myös ensi keväänä
uuden lipun saamiseen, jolloin saavuttaisimme
toiminnassamme Kestävän Vihreän Lipun – tason.
Kuvan pihatalkoissa on oppilaita istuttamassa
kukkapenkkiin uusia kasveja.
Hanna Kalliojärvi
luokanopettaja

Anna Abreu Parkkojan koululla
Anna esitti useita kappaleita uudelta albumiltaan
Anna Abreu, joka on myynyt platinaa. Anna hurmasi yleisön totaalisesti kauniilla lauluillaan ja
mielettömän hyvällä meiningillään. Yleisö huusi
kovempaa ja kovempaa:

Anna, Anna, Anna!!!
Perjantai-iltana 2. marraskuuta Parkkojan koululla
tanssittiin, hypittiin ja taputettiin, kun Halkian
Mutsit ja Faijat ry:n kymmenennen juhlavuoden
kunniaksi nuori, Suomen Idols 2007 –
laulukilpailussa noussut, toiseksi tullut ja huiman
suosion saavuttanut Anna Abreu, astui lavalle.

Kaikki olivat varmasti mielissään nähdessään
pirteän tytön, joka säteili iloa ja positiivisuutta
yleisöön.
Parkkojan koulun jokaiselta luokalta arvottiin yksi
oppilas back stagelle eli tapaamaan Annaa konsertin jälkeen. Konserttiin oli maksuton bussikyyditys Kirkonkylästä ja Jokimäestä.
Paikalle saapui yleisöä naapurikunnista, jopa Keravalta saakka. Konsertti oli menestys ja kaikki
myynnissä olleet 500 lippua myytiin ennakkoon ja
loppuun jo muutamassa päivässä.
Anna Abreu vieraili ensimmäistä kertaa Pornaisissa ja tämä oli myös hänen ensimmäinen koulukonserttinsa.
Salla Välimäki
nuori pornaislainen toimittaja
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Luonnollisesti Pornainen
Kirjastossa voit asioida myös Internetin
avulla!

Pornaisten kunnankirjasto
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.
Kirjasto on suljettu 24.12.2007 – 1.1.2008.
Avaamme jälleen normaalisti keskiviikkona
2.1.2008 kello 8.30. Toivotamme kaikille
asiakkaillemme oikein hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.

Web-kirjastossa pääset Internetin avulla selailemaan kirjaston aineistotietokantaa ja tekemään
sieltä hakuja. Tietokanta on Porsse–kirjastojen
yhteinen, siellä on Pornaisten kunnankirjaston
aineiston lisäksi myös Sipoon, Porvoon ja Askolan kirjastojen aineistotiedot.
Hankkimalla kirjastosta itsellesi salanumeron, voit
Internetin kautta Web-kirjastossa tarkistaa mitä
sinulla on lainassa ja tarvittaessa uusia lainojasi,
korkeintaan viisi kertaa.

Pellavasalin näyttelyt 2008
Tammikuu:
Helmikuu:
varaus)
Maaliskuu:
Huhtikuu:
Toukokuu:
Kesä:
Syyskuu:
Lokakuu:
Marraskuu:
Joulukuu:

vapaa
Kotiluokka esittäytyy (alustava

Salanumeron avulla voit tehdä myös aineistovarauksia. Varaamasi aineiston saapumisesta saat ilmoituksen postitse tai maksutta omaan sähköpostiisi. Hyllyssä olevan aineiston varauksista ei lähetetä noutoilmoitusta.

Maalauksia/ Juha-Pekka Hänninen
Kansalaisopisto esittäytyy
Maalauksia/ Marjo Ruusuvaara
vapaa
Mika Waltari 100 v.
vapaa
vapaa
vapaa

Omat tiedot -kohdasta voit ottaa käyttöösi myös
lainojen eräpäivämuistutuksen. Palvelu ilmoittaa
sähköpostiisi eräpäivän lähestymisestä joka päivä
niin monena päivänä ennen eräpäivää kuin haluat.

Oletko aina haaveillut oman näyttelyn pitämisestä? Miksi et toteuttaisi sitä nyt, kirjaston Pellavasalissa. Ota rohkeasti yhteyttä kirjaston henkilökuntaan, niin jutellaan lisää!

Web-kirjastoon pääset suoraan osoitteella
http://porsse.porvoo.fi/Porsse?formid=find1
tai
Pornaisten kunnan sivulta
www.pornainen.fi valitsemalla
kirjasto
ja sieltä…
aineistojen haku ja lainojen uusinta
ja edelleen…
omat tiedot
↓↓↓
Asiakastunnus
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Salasana

Kirjaudu sisään

Luonnollisesti Pornainen
silmäneula, palanen hiekkapaperia, muistiinpanovälineet. Tarvikemaksu valokuva- ja tulostustarvikkeista kerätään kurssilla. Kurssi kokoontuu
torstaisin 7.2., 14.2., 6.3, 13.3.2008

Salasanan saat käymällä kirjastossa. Salasanaa ei
anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.
Asiakastunnus löytyy kirjastokortista.

Web-kirjaston kautta voit myös lähettää kirjaston
sähköpostiin palautetta, kirjatoivomuksia tai viestin yhteystietojesi muuttumisesta.

Tiedoksi vielä:
Pornaisten kirjaston sääntöjen mukaisesti asiakkaan tulee suorittaa kaikki maksunsa niiden kertymistä seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä. Mikäli maksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, joutuu asiakas lainauskieltoon
kaikissa Porsse-kirjastoissa

Rakukurssi (kurssikoodi 110476)
Pornaisten yläkoululla, luokka Picasso
perjantaina klo 18.00- 20.30
lauantaina klo 9.00- 13.30
29.2 – 5.4.2008
Elina Salento,
Oppitunteja 18, kurssimaksu 29 €
Enintään 12 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa

Kansalaisopisto tiedottaa
Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille alkaa
ke 2.1.2008 klo 9.00. Ilmoittautua voit netin kautta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi tai puhelimitse opiston toimistoon 040 3145371. Voit myös
kysyä vapaita paikkoja jo syksyllä alkaneille kursseille, jolloin kurssimaksu puolitetaan.

Raku on japanilaista alkuperää, jossa savesta tehdään taide- ja koriste-esineitä. Esineet poltetaan
kaasulla ulkona ja savustetaan, näin saadaan uskomattoman kauniita pintoja ja värejä sekä pintakrakleeta. Rakupolttokurssin kokoontumispäivät
pe-la ja pe-la . Viimeisellä kerralla la 5.4. klo
9.00–15.30 ulkopoltto opettajan kotona. Tarvikemaksu maksetaan opettajalle.

Opetus alkaa 7.1.2008 alkavalla viikolla. Talviloman aikana (viikko 8) opetusta ei järjestetä. Lisätietoa kursseista löydät kotisivuiltamme ja kotiin
jaetusta opinto-oppaasta.

Kielet
Käden taidot
Englannin opiskelu Pornaisissa jatkuu keväällä
Solarigrafia (kurssikoodi 110475)
Pornaisten yläkoululla luokat Picasso ja Bitti
torstaisin klo 18.30–21.00, 7.2.–13.3.2008
Liisa Peltola ja Ari Toivanen
Oppitunteja 18, kurssimaksu 32 €

Mäntsälän kansalaisopiston englannin kurssi alkeis- ja kertauskurssi Passport to English jatkuu
keväälle. Kurssilla käytetään WSOY:n uuden
Passport to English – sarjan ensimmäistä kirjaa
Hop on! Ryhmässä on tällä hetkellä kaksitoista
osallistujaa, joten muutama innokas mahtuisi vielä
mukaan kevään osioon. Kurssi kokoontuu Pornaisten yläkoululla, luokka Laurel, maanantaisin
klo 19.30 – 21.00, 7.1 – 14.4. Ryhmän enimmäiskoko on 16 opiskelijaa. Keväällä on kaksitoista
tapaamista eli 26 oppituntia. Kurssin hinta on 26
€, Kurssin koodi on 120378.

Valmistetaan tyhjistä juomatölkeistä neulanreikäkameroita. Ladataan kamerat ja viedään ne maastoon valottumaan. Kuvaan tallentuu maisema ja
auringon piirtämiä kaaria maisemassa. Kuvia
muokataan kuvankäsittelyohjelmalla ja tulostetaan
valokuvapaperille. Ota mukaan 3 tyhjää juomatölkkiä, tölkinavaaja, ilmastointiteippiä, sakset,
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Luonnollisesti Pornainen
Kansalaisopisto tarjoaa englantia myös akateemisesti

Vastaavatko englannin kielen taitosi työelämän
tarpeita?

Kansalaisopiston tarjonnassa on kevätlukukaudella Avoimen yliopiston Englannin tekstin ymmärtämisen ja suullisen taidon kurssi (3 opintopistettä, kurssikoodi 219805). Se on suunnattu
henkilöille, jotka ovat hankkimassa akateemista
tutkintoa tai jotka jo ovat tutkinnon suorittaneet.

Tämän päivän maailmassa on vaikea kuvitella
mitään työtä, jossa ei joskus olisi tarvetta englannin kielen taidolle. Mäntsälän kansalaisopisto
tarjoaa keväällä Work with me! – kurssin (kurssikoodi 120375), joka varustaa osallistujat työelämän englanninkielisen viestinnän perustiedoilla
ja -taidoilla.
Kurssilla opiskellaan ja kerrataan mm. puhelinenglantia ja sähköpostiviestintää. Kurssin sisältö
ja käytettävät materiaalit sopeutetaan osallistujien
taitotason ja tarpeiden mukaisiksi. Tapaamiset
ovat opistotalolla (Vanha Porvoontie 19) torstaisin
19.30 - 21.00. Ensimmäinen tapaaminen on
10.1.2008. Ilmoittauduttuasi pyydä Petra Kasevalta sähköpostitse tarvekartoituslomake work with
me!
Varmuutta englannin pitkän oppimäärään
ylioppilaskokeeseen

Osallistujien tulee hallita englannin kielestä lukion pitkä oppimäärä, joka vastaa Eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasoasteikon tasoa B2. Opetuksen sisältö on suunniteltu humanistisille, käyttäytymis- tai yhteiskuntatieteellisille aloille suuntautuneille henkilöille. Kurssi antaa Mäntsälän seudulla asuville akateemisille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa yliopistotutkintoon sisältyvä
pakollinen tai valinnainen kielikurssi lähellä
asuinpaikkaa. Kurssi sopii erinomaisesti myös
jatko-opintoja suunnitteleville sekä niille, jotka
haluavat verestää akateemisen englannin taitojaan.
Kurssin tapaamiset järjestetään aluksi keskiviikkoisin 19.30 -21.00. (Huom. poikkeaa opintooppaan tiedoista.) Jatkotapaamisista sovitaan
ryhmän ja opettajan kesken. Osa tapaamisista
voidaan pitää pitempinä työpajoina viikonloppuisin, osa arki-iltaisin. Kurssi sisältää 42 tuntia lähiopetusta ja 39 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Ilmoittautua voit jo nyt!

Mäntsälän kansalaisopisto tarjoaa kaksi kevään
englannin pitkän oppimäärän ylioppilaskokeeseen
valmentavaa kurssia. Kuunteluviikonloppu
(kurssikoodi 120376) pidetään 9. ja 10.2., eli
juuri kuuntelukoetta edeltävänä viikonloppuna.
Kurssilla tehdään kuunteluharjoituksia perinteisessä luokassa ja tietokoneluokassa. Kurssin laajuus on 14 oppituntia ja se pidetään opistotalolla
(Vanha Porvoontie 19).
Kirjalliseen kokeeseen valmentava kurssi
(kurssikoodi 120377) pidetään kahtena työpajana, joiden välillä on itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisessä Workshopissa perjantaina 29.2. ja
sunnuntaina 2.3. käsitellään teoriaa ja tehdään
lyhyehköjä harjoituksia. Itsenäinen työskentely
räätälöidään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Apuna käytetään Otavan ABI englanti – kirjaa,
jonka voi lainata opistolta 20 €:n panttia vastaan.
Suosittelemme kuitenkin kirjan hankkimista; kustannus opiston kautta on n. 17,50 €.
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Yhteiskunta

Molempien kurssien tapaamiset ovat klo 9.00 –
15.00. Kursseille voi jo ilmoittautua opiston nettisivuilla Lisätietoja kaikista kursseista antaa Petra
Kaseva, 040 314 5374 tai
petra.kaseva@mantsala.fi.

Eläkeläisten kansalaistaito
(kurssikoodi 320202)
Palvelutalo Värttinä torstaisin klo 12.00–14.30
Anne Hämäläinen
10.1.–17.4.2008
oppitunteja 39, kurssimaksu 23 €
Enintään 30 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa

Historia
Suomalaista antiikkia (kurssikoodi 130103)
Pornaisten yläkoululla, luokka Beeta tiistaisin
18.00–19.30, 8.1.–18.3.2008
Eija Ropponen
Oppitunteja 24, kurssimaksu 32 €
Enintään 20 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa

Syksyllä alkanut eläkeläisten kansalaistaito saa
jatkoa myös kevätlukukaudella. Kurssilla on keskustelua ajankohtaisista asioista ja alustusten pohjalta, paikkakuntatietoutta, tietokilpailuja ja yhteislaulua. Kurssille voi ilmoittautua myös uudet
opiskelijat. Kiirastorstaina 20.3. ei ole opetusta.

Opi tunnistamaan eri tyylit! Kuvapainotteisen
kurssin aikana käydään läpi suomalaista antiikkia
ja seuraamme suomalaisen muotoilun kehitystä ja
nousua kansainväliselle huipulle. Kurssilla käsitellään arjen käyttöesineitä mm. huonekalut, astiat, lasit, keramiikka, valaisimet ja teollisen muotoilun helmiä. Yritämme myös määritellä mitä on
antiikki. Kurssin lopuksi teemme yhteisen tutustumismatkan joko Designmuseoon tai Lasimuseoon. Kurssimaksuun ei sisälly tutustumismatkan
kustannukset.

Tieto- ja viestintätekniikka
Digikamera ja kuvankäsittely
(kurssikoodi 340108)
Pornaisten yläkoululla, luokka Bitti,
tiistaisin klo 18.30- 21.00, 8.1.–12.2.2008
Ari Toivanen
oppitunteja 18, kurssimaksu 76 €
Enintään 12 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa
Kurssilla perehdytään kuvankäsittelyn perusteisiin. Siirretään kuvia tietokoneelle digikamerasta
ja harjoitellaan kuvien muokkausta ja korjausta.
Tutustutaan eri kuvamuotoihin ja niiden ominaisuuksiin. Kuvankäsittelyssä käytämme Paint Shop
Pro -ohjelmaa. Osallistujilta toivotaan tiedostohallinnan perustaitojen osaamista.
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Sähköposti ja internet (kurssikoodi 340109)
Pornaisten yläkoululla, luokka Bitti,
keskiviikko klo 18.30- 21.00, 9.1.–30.1.2008
Ari Toivanen
oppitunteja 18, kurssimaksu 50 €
Enintään 12 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa
Kurssilla tutustutaan selainohjelmaan ja sähköpostiohjelmaan ja harjoitellaan niiden peruskäyttöä.
Netissä surffaamisen lisäksi tutustumme linkkilistoihin ja hakukoneisiin. Sähköpostilla lähetämme
viestejä ja liitämme niihin tiedostoja ja valokuvia.
Osallistujilta toivotaan tiedostohallinnan perustaitojen osaamista.

Liikunta
Kotitalous
Flexi-bar lyhytkurssi (kurssikoodi 830166)
Parkkojan koululla lauantaisin klo 13.00–14.30,
1.3.-12.4.2008 (ei kokoontumista 22.3)
Krista Kupari
Oppitunteja 12, kurssimaksu 20 €
Enintään 16 opiskelijaa, vähintään 10 opiskelijaa

Tavataan tapaksilla (kurssikoodi 810274)
Pornaisten yläkoululla, luokka Sahrami,
torstai klo 18.00 – 21.15, 10.1.2008
Leena Kavén
Oppitunteja 4, Kurssimaksu 22 €
Enintään 16 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa

Lyhytkurssilla opitaan käyttämään Flexi-Bar välinettä, jonka avulla kehitetään keskivartalon
hallintaa ja syviä lihaksia. Flexi-Barin avulla kohennetaan myös mm. tasapainoa ja koordinaatiota
sekä parannetaan ryhtiä. Tunti sisältää myös aerobista liikuntaa ja venyttelyosion.

Espanjalainen tapas-kulttuuri valloittaa maailmaa.
Kotimaassaan tapaksia nautitaan ikään kuin välipaloina lounaan ja illallisen välissä, sillä Espanjassa varsinainen ilta-ateria syödään vasta yhdeksän kieppeillä. Tapaksia maistellaan yleensä baareissa viinilasillisen kera. Helppotekoiset pikkupalat sopivat hyvin illanistujaisiin, sillä ne voidaan
valmistaa hyvissä ajoin etukäteen – jopa edellisenä iltana. Tapasten kirjo on valtava, mutta yleensä
valikoimaan kuuluu ainakin oliiveja, joitakin pikkuleipäsiä, ilmakuivattua kinkkua, juustoa, munakasta ja ehdottomasti espanjalaista punaviiniä tai
olutta. Kurssimaksu sisältää 15 € materiaalimaksun.
Bon appétit, ranskalainen ruokakulttuuri
(kurssikoodi 810275)
Pornaisten yläkoululla, luokka Sahrami,
torstai klo 18.00 – 21.15, 17.1.2008
Leena Kavén
Oppitunteja 4, kurssimaksu 23 €
Enintään 16 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa
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Mitä ovatkaan crêpe ja quiche? Tai chèvré?
Tutustutaan ruokakulttuuriin ja valmistetaan ranskalaisia herkkuja. Kurssimaksu sisältää 15 € materiaalimaksun.

Zakuska (kurssikoodi 810276)
Pornaisten yläkoululla, luokka Sahrami,
torstai 18.00 – 21.15, 24.1.2008
Leena Kavén
Oppitunteja 4, kurssimaksu 23 €
Enintään 16 opiskelijaa, vähintään 7 opiskelijaa
Tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin, johon
kuuluu mm. runsas voileipäpöytä, jossa on useita
kymmeniä lajeja erilaisia huolellisesti koristeltuja
alkuruokia, venäläiseltä nimeltään "zakuski", on
venäläiselle keittiölle erittäin luonteenomainen.
Tyypillisessä zakuski-pöydässä on esim. lohta,
sampea ym. kalaa, runsaasti leikkeleitä, sieni- ja
vihannessalaatteja, juustoja, erilaisia täytettyjä
piirakoita, kuten kulibjakaa, tattarijauhoista valmistettuja blinejä ja tietysti leipää, joka aina on
kunniapaikalla venäläisessä ruokapöydässä. Kurssimaksu sisältää 15 € materiaalimaksun.

Syksyn sarjakuvakurssilta tuli hienoja tuotoksia.
Pinja piirsi yllä olevan kuvan.

TEKNINEN OSASTO
linjan voidaan tässä vaiheessa olettaa olevan käyttökunnossa helmi-maaliskuussa 2008.

Pornainen – Kerava siirtovesihuoltolinjan käyttöönotto

Aikataulua on viivästyttänyt mm. kolmella jätevedenpumppaamolla tehdyt pohjavedenalennuspumppaukset. Pohjaveden pinta on ollut niin korkealla, että ilman sen väliaikaista alennusta ei
pumppaamoiden säiliöitä olisi ollut mahdollista
asentaa. Pumppauksen lopettamisen jälkeen pohjavesiolosuhteet ovat pumpatuilla alueilla palautuneet ennalleen.

Pornainen – Kerava siirtovesihuoltolinjan rakentaminen on edennyt viimeiselle rakennusvaiheelle
eli vaiheelle 4. Tämä rakennusvaihe käsittää linjan
rakentamisen Sipoon Rajakulmasta Keravalle,
missä linja liitetään olemassa olevaan meriviemäriin Keravan kartanon eteläpuolella. Rakennusvaihe 3 eli Sipoon osuus on valmistumassa ja
tämä rakennusvaihe otetaan vastaan marraskuussa
2007. Siirtovesihuoltolinjan rakentaminen on
hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhässä ja

Hankalista työvaiheista on vielä tekemättä yli
sadan metrin pituinen Lahden moottoritien alitus
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suuntaporaamalla eli aukikaivamattomalla työmenetelmällä. Tämä työvaihe voi vielä osaltaan viivästyttää linjan valmistumista. Jälkitöiden osalta
ei myöskään ole pysytty suunnitellussa aikataulussa syksyn sateiden ja märkien olosuhteiden
vuoksi. Huonojen olosuhteiden vuoksi osa jälkitöistä siirtyy keväälle 2008.

otetaan normaaliin käyttöön. TSV:n verkostosta
tuleva vesi mitataan lähellä kunnan rajaa Puolukkakalliolla, jonka mukaan maksu käytetystä vedestä tapahtuu.

Puolukkakallion mittausaseman paikalleen
asennus

Jotta nämä haaralinjat saadaan otettua käyttöön
moitteettomasti, olisi hyvä, että mahdollisimman
moni vesiosuuskunnan palveluita käyttävä kiinteistö voitaisiin liittää keskitettyyn järjestelmään
mahdollisimman nopeasti. Silloin saataisiin linjoihin riittävästi virtaavaa jätevettä ja näin voitaisiin minimoida käyttöön ottoon liittyviä ongelmia,
kuten linjojen tukkeutumista sekä hajuhaittoja.
Vesiosuuskunnilta saa tarkemman tiedon oman
alueen verkoston käyttöönotosta.

Siirtoviemärin käyttöönotto tapahtuu siten, että
ensin otetaan käyttöön ns. runkolinja eli linja nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta Keravalle. Ensin
siis ohjataan uuteen viemäriin taajama-alueelta
tulevat jätevedet, jotka nykyisin puhdistetaan
kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla. Kun nämä jätevedet saadaan ongelmitta johdettua Keravalle ja siitä eteenpäin Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi, voidaan aloittaa
ns. haaralinjojen käyttöönotto. Näihin linjoihin
kuuluvat Halkian linja, Rantalantien linja sekä
Granbackan linja. Nämä linjat otetaan käyttöön
erikseen sovittavassa järjestyksessä ja aikataulussa
riippuen vesiosuuskuntien verkostojen valmiudesta liittyä keskitettyyn viemäriverkkoon.

Vesijohdon osalta on työ valmistunut syyskuussa.
Valmistumisesta lähtien on ollut mahdollista ottaa
vettä Pornaisiin Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymän verkostosta. Toistaiseksi vettä on otettu
vain linjan käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin, mutta vielä marraskuun aikana uusi linja

Halkian jätevedenpumppaamon ohjauskeskus
huoltorakennuksen sisällä

Halkian jätevedenpumppaamon huoltorakennus

14/16

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2007

Historiakirjan myyntipaikat:
Yrittäjäposti Sirena
Kirkkotie 175, Pornainen, puh. (019) 6647 775

Pornaisten kirjasto
Kirkkotie 174, Pornainen, puh. (019) 5294 560
Hinta 50 euroa ja historian osat 1 ja 2 yhdessä ostettuna 70 euroa

Luonnollisesti
Pornainen
4/2007
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
maaliskuussa 2008

