Pornaisten kunnan nimikkokasvi on pellava ja
nimikkolintu sinitiainen

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

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijat
Tämän lehden lopussa on
asuntotarvekysely, jonka
tarkoituksena on tuoda kunnan
päätöksentekoon lisää tietoa
asumisen tarpeista.
Vastaukset pyydämme
palauttamaan 8.1.2010
mennessä, kiitos etukäteen
vastauksistanne.
Kunnantoimisto on suljettuna
joulun jälkeen 28.12.–31.12.2009
ja avoinna taas 4.1.2010 alkaen.
Kirjasto palvelee välipäivät
normaalein aukioloajoin.
Toivotamme teille kaikille
Rauhallista Joulua
ja
Hyvää Uutta Vuotta 2010!

Ikä-infot alkavat Pornaisissa
Ikä-infot alkavat Pornaisissa ja kokoontumisajat
ovat:

Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Infoista voi tiedustella Ikäihmisten neuvoston
pornaislaisilta jäseniltä:

perjantaina 12.2.2010 klo 10–12,
aiheena ikäihmisten ravinto ja liikunta
perjantaina 12.3.2010 klo 10–12,
aiheena diabetes
perjantaina 16.4.2010 klo 10–12

Tuula Rusi, puh. 050 375 6245 ja
Heimo Nurmisto, puh. 0400 701 307 tai
(019) 6648 126.
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Luonnollisesti Pornainen
Talousarvio 2010 – taloussuunnitelma 2010–2012
Pornaisten kunnan vuoden 2010 talousarviota
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen ja
muuttovoiton omaavan kunnan budjetiksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista kuitenkin vaikeutti syksyllä 2008 alkanut ja edelleen
tulevillekin vuosille jatkuva lama. Talousarvion
laadinnassa jouduttiin karsimaan suunniteltuja
erittäin mittavia investointeja, jotka olisivat ajoittuneet suunnitelmakaudelle ja olisivat tienneet
toteutuessaan velkamäärän kasvua. Käyttötalous
joudutaan suunnitelmakaudella vetämään erittäin
kireälle, josta syystä ei menojen lisäyksiin ole
juurikaan varaa.

roa ja vuoden 2012 nettoinvestointien määrä on
1,6 miljoonaa euroa.
Investoinnit kasvattavat kunnan lainakantaa siten,
että vuoden 2010 lopussa lainaa on n. 14,6 milj.
euroa (2.792 €/asukas).
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 16.11.2009.
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, kamreeri
puh. (019) 529 4545, 040 7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Toimintamenot kasvavat 3,6 %. Toimintatulojen
arvioidaan kasvavan n. 11 % verrattuna kuluvan
vuoden talousarvioon. Toimintamenojen kasvua selittävät pääosin yleinen hintatason nousu,
perusturvatoimeen ja koulutoimeen kohdistuvat
väestönkasvusta johtuvat kovat kasvupaineet
sekä palkankorotukset. Nettomenot kasvavat
3,4 %, verotulot 2,8 %. Valtionosuudet vähenevät 3,1 %.

TAOUSARVIO 2010
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Muutos-%

Kunnallisvero-%
Kiinteistövero
- yleinen
- vakituiset asunnot
- muut asunnot
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamaton rakennuspaikka
- voimalaitokset

Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy
mm. väestön määrän kasvuna. Kunnan väestömäärä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt
yli tuhannella henkilöllä. Viimeisen vuoden
aikana, syyskuusta 2008 kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä, asukasluku kasvoi 84
henkilöllä, eli 1,7 %. Vaikka asukasluvun kasvu on hidastunut, asettavat suunnitellut investoinnit ja lainojen takaisinmaksut kunnan talouden erittäin suurien haasteiden eteen.

2,3

2,4

2,7

Muutos-%

Toimintatulot, milj.euroa

-7,6

5

11,6

Toimintamenot, milj. euroa

20,8

21

21,9

Muutos-%

10,9

1,2

3,6

Verotulot, milj. euroa

14,2

14,5

14,9

10,2
2 851

2,2
2 808

2,8
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Vuoden 2010 nettoinvestoinnit ovat yhteensä
1,9 miljoonaa euroa:

Muutos-%
Euroa / asukas

-

Muutos-%
Euroa / asukas

-

Valtionosuudet, milj. euroa

rakennetaan kunnallistekniikkaa ja katuja
uusille kaava-alueille
avustukset vesiosuuskunnille

Vuosikate, milj. euroa
Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu
karsimaan ja siirtämään eteenpäin heikon taloustilanteen vuoksi. Investoinnit joudutaan toteuttamaan lainarahoituksella. Vuoden
2011 nettoinvestoinnit ovat 1,8 miljoonaa eu-

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Lainakanta, milj. euroa
Euroa / asukas
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Luonnollisesti Pornainen
Palvelulinjan liikennöinti jatkuu vuonna 2010
Paluu iltapäivällä samoja reittejä takaisin:

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.11.2009 pitämässään kokouksessa vuoden 2010 talousarvion. Ensi
vuoden talousarvioon sisältyy määräraha palveluliikenteen jatkamiseen.

Lähtö klo 13.00
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriLaukkosken reitti

Palveluliikenne
ajopäivä on tiistai ja reitit ovat entiset eli

Lähtö n. klo 13.40
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriKirveskosken reitti

Lähtö klo 7.45
Pormestarin torilta
Reitti: Mätikistön risteys, Vähä-Laukkoskentie,
Isonniityntie, Laavinmäki, Porvoontie, Helsingintie, Rantalantie, Kirveskoskentie, Kirkonkylä

Lähtö n. klo 14.10
Aurinkomäen palvelukeskus-PormestarintoriHalkian reitti
Palvelulinja käyttää pysäkkeinään reitin varrella
olevia linja-autopysäkkejä, mutta pysähtyminen
on mahdollista myös muualla, missä se on sallittua eikä vaaranna liikenneturvallisuutta.

Lähtö klo 8.30
Pormestarin torilta
Reitti: Kirveskoskentie, Paippistentie, Järvenpääntie, Monninkyläntie, Kirkonkylä

Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tilata kuljettajalta haun kotiovelta (kutsuohjaus). Tilaus kotiovelta hakuun tehdään maanantaina klo 20.00
mennessä numerosta (019) 6649 358 tai 0400
959 086 (Raimo Saittola) Kutsuohjausmatkat saattavat aiheuttaa aikatauluihin pientä viivettä. Palvelulinjamaksu määräytyy linja-autotaksan mukaan

Lähtö klo 9.10
Pormestarin torilta
Reitti: Pornaistentien, Halkiantie, Tikkarontie,
Maisalantie, Humalakorventie, Halkiantie, Pihlajamäki, Juholantie, Kupsenkyläntie, Pornaistentie,
Kirkonkylä

REITTIEN
LÄHDÖT
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Luonnollisesti Pornainen
Kunta liittyy KUUMA-kuntien yhteiseen
puhelinvaihdepalveluun 1.2.2010 lukien
Kunta siirtyy Järvenpäässä toimivan KUUMAkuntien yhteisen vaihdepalvelun käyttäjäksi
1.2.2010 lukien. Vaihdepalvelun käyttäjiä Järvenpään kaupungin lisäksi ovat Keravan kaupunki
sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnat. Vaihdepalvelun puhelinliikennettä hoitaa Sonera.
Siirtymisen myötä vaihdetekniikka muuttuu ajanmukaisemmaksi, jolloin myös palvelutaso paranee
saatavuuden ja keskittymisen myötä.
Puhelinnumerot säilyvät pääosin ennallaan, numeromuutoksista tiedotetaan erikseen.

Vapaa-aikatoimen viikoittain ohjatut toiminnot keväällä 2010
Matti- ja Maijajumppa maanantaisin klo 18.30
Parkkojan liikuntasalissa 11.1.2010 alkaen. Jumppa on ohjattua keppijumppapainotteista harjoittelua, joka sisältää lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia. Ohjaajana toimii Vesa Erkkilä ja maksu on
2 €/krt tai 30 €/kausi.

Senioritanssit jatkuvat keskiviikkoisin klo 15
Kirveskosken liikuntasalissa. Ohjaajana toimii
Maarit Linna ja maksu on 2 €/hlö tai 3 €/pari.
Senioreiden kuntosaliohjaukset käynnistyvät
maanantaina 11.1.2010 klo 14. Ensimmäinen
ryhmä on naisille ja toinen ryhmä on sekaryhmä,
jonka ohjaus alkaa klo 15. Ohjaukset ovat maksuttomia.

Senioreiden vesijumpparetket jatkuvat joka
toinen tiistai 19.1.2010 alkaen. Kauden päätösretki tehdään 25.5.2010. Vesijumppa ei vaadi uimataitoa ja mukaan pääset kätevästi lähimmältä bussipysäkiltäsi Halkian ja Hinthaaran väliltä. Matkan hinta on 5 €/hlö ja hallimaksu on 3 €/hlö (eläkeläishinta).

Hiphop-tanssikurssi jatkuu keväällä, mutta viikonpäivä muuttuu maanantaiksi. Ensimmäinen
tanssikerta on 11.1.2010. Ilmoittautumiset kevään
kurssille 16.12.2009 mennessä.
Nuorisotalo PoNu viettää joulujuhlaansa perjantaina 18.12. ja rauhoittuu tämän jälkeen joulun
viettoon. Ovet aukeavat taas keväällä 2010 ensimmäisen kerran maanantaina 4.1.2010.
Seuraa kevään tiedotusta netistä vapaaaikatoimen, porstuan ja aloitekanavan sivuilta.
Lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä (019) 529 4526.

Iloista ja rauhaisaa Joulua kaikille!
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. (019) 5294
560. S-posti: porkir@pornainen.fi
Avoinna: ma, ti ja to 11.00–19.00, ke, pe ja
aattoina 8.30–15.00, viikonloppuisin suljettu.
Kirjasto palvelee Joulun ja Uuden vuoden välipäivät normaalein aukioloajoin, tervetuloa kirjastoon!

Kirjastomaksut
Muistathan, että kirjastomaksuista syntyneet velat
tulee suorittaa tammikuun 2010 loppuun mennessä,
ettei joudu lainauskieltoon Porsse-kirjastoissa.

Kirjaston käytön pieni tietopaketti:
1. Porsse-kirjastojen (Pornainen, Sipoo, Porvoo ja Askola) seutulainakuljetukset ovat
kaksi kertaa viikossa eli maanantaisin ja
torstaisin. Kuljetus on käynyt Pornaisissa
yleensä kello 15.00 mennessä.

Muutoksia vuoden 2010 lehtitilauksissa
Askartelu-lehti tulee vain yhtenä vuosikertana
Akvaristi -lehden tilaus on lopetettu
Häät-lehden tilaus on lopetettu
Sinä osaat magnum on tilattu uuteen lehtenä
Vauhdin maailma -lehti palaa lehtivalikoimaan asiakastoiveiden perusteella
Uusi Nainen ja Voltti-lehti ovat lopettaneet
ilmestymisensä
Muuten lehtitilaukset jatkuvat ennallaan

2. Voit palauttaa kaikkiin Porsse-kirjastohin
niistä lainaamaasi aineiston maksutta.
3. Seutuvaraus = asiakkailla on itse mahdollisuus varata Porsse-tietokannan kautta muiden Porsse-kirjastojen aineistoa ja valita
noutopaikaksi Pornaisen.
4. Seutulainan maksu on euro, riippumatta
siitä tuleeko saapumisilmoitus asiakkaalle
postitse tai sähköpostitse.

Opetusministeriön Kulttuurituella on tilattu vuodelle 2010: Hiidenkivi, KirjaIN, Taide sekä Vinski kirjallisuuslehti.

5. Mikäli haluamaasi aineistoa ei ole saatavilla Pornaisten kirjastosta, voimme halutessasi yrittää tilata sen sinulle seutulainana
(maksu 1 euro) Porsse-kirjastoista. Mikäli
haluamaasi aineistoa ei ole saatavissa
Porsse-kirjastoista, voimme halutessasi
laajentaa etsitään muihin yleisiin ja tieteellisiin kirjastoihin ja tehdä sinulle kaukolainauksen, maksu 3 euroa.

Iloista joulua mukavien lukuelämysten parissa 2010!

Tiedotus
Kelan Keski-Uudenmaan vakuutuspiirin
Mäntsälän toimisto ei enää pidä vastaanottoa
Pornaisten kirjastossa.

6. Hankkimalla kirjastosta maksutta salanumeron kirjastokorttiisi liitettäväksi, voit:
- tilata sähköpostiisi eräpäivämuistutuksen
- uusia omat lainasi
- tehdä itse varauksia
- saada saapumisilmoitukset sähköpostiisi, jolloin omasta kokoelmasta tehdyt varaukset ovat maksuttomia

Kirjastosta on saatavissa Kelan hakemuslomakkeita,
palautuskuoria sekä esitteitä. Kirjastossa on myös
mahdollista käyttää Kelan internet-palveluita
www.kela.fi
Kelan internet-palveluiden lisäksi kirjastossa voi
käyttää yhteispalvelupisteen puitteissa verotoimiston (www.vero.fi) sekä poliisin (www.poliisi.fi)
internet-palveluita.

7. Vuoden 2010 alusta on kirjastosalissa käytössä langaton verkko.
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto täytti kunnioitettavat 65 vuotta 26.11.2009

Kuva: Onnittelemassa Kirveskosken koulun 0A,
ja he ovat tehneet taulun. Taustalla Marianne ja Leena.

Kirjastoa voi kuvata sekä virkeäksi eläkeläiseksi että
murrosikää lähestyväksi teiniksi: uusi kirjastotalo täytti
kymmenen vuotta marraskuussa.
Itse aloitin urani Pornaisten kunnankirjastossa kirjastotoimenjohtajana vuonna 1995 lähes tuoreena yhteiskuntatieteiden maisterina. Muistan työhönottohaastattelun
kuin eilisen päivän: Suomi oli juuri edellisenä iltana
voittanut kultaa jääkiekon MM-kisoissa. Haastattelun
jälkeen kävin tutustumassa pieneen, mutta viihtyisään
kirjastoon. Myös kunta itsessään vaikutti kovin pieneltä
ja ihmettelinkin, että missä kaikki ihmiset oikein ovat?

Aloittaessani työni elokuussa 1995 Pornaisten kunnankirjastossa tuntui itsestäkin, että olin voittanut
maailmanmestaruuden: sainhan maailman parhaan
työpaikan, työkaverit ja asiakkaat.
Kirjaston vuosien varrella on tapahtunut paljon muutoksia. Ensimmäisenä kirjaston elinvuotena lainaajia
oli 101. Vuonna 2007 asiakkaita oli 2 092, 42,57 %
asukasluvusta. Koko maan keskiarvo on 41,34 %.
Pornaislaiset ovat ahkeria kirjaston käyttäjiä, sekä
kirjastokäynnit että kokonaislainaus ovat yli läänin
keskiarvon.
Pornaisten kunnankirjasto tarjoaa asiakkailleen mm.:
36 121 kappaleen kokoelman (hankinta vuositasolla on noin 2700 kpl)
tarjoamalla yli 100 lehteä luettavaksi
yhteensä 7 tietokonetta asiakaskäyttöön
kaksi kertaa viikossa kirjastoaineiston kuljetus
Porsse-kirjastojen välillä
tarjoamalla kuntalaisille erilaisia taide-elämyksiä
Pellavasalissa ja kirjastosalissa järjestettävien
näyttelyiden muodossa
tulossa: langaton verkko kirjastosaliin
Tervetuloa kirjastoon!
Marianne Lindblad, kirjastotoimenjohtaja
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Luonnollisesti Pornainen
Mäntsälän kansalaisopisto, Pornainen
Ilmoittautuminen keväällä alkaville kursseille alkaa maanantaina 4.1.2010 klo
9.00. Ilmoittaudu joko internetin kautta www.mantsalanopisto.fi tai soittamalla
opiston numeroon 040 314 5371. Syksyllä alkaneille kursseille voi kysyä vapaita
paikkoja opiston toimistosta.

Historia

Muotoilu, käden taidot

Rakennustaiteen historia (130161)

Hopeaketjukurssi (110466)

Pornaisten
yläkoulu, Koulutie 4
Eija Olsson
Kurssimaksu 36,00 e

Pornaisten yläkoulu,
luokka Picasso,
Marita Lempinen
Kurssimaksu 32,00 e

ti 18.00-19.30
19.1.2010-30.3.2010,
22 t

la 10.00-17.30
su 10.00-17.30
27.2.2010-28.2.2010,
16 t

Opi tunnistamaan eri rakennustyylit! Kuvapainotteisen kurssin aikana käymme läpi suomalaista
rakennustaidetta ja seuraamme sen kehitystä kansainväliselle huipulle. Käsittelemme mm. keskiaikaista ja kansanomaista vanhaa rakentamista,
kartanoarkkitehtuuria ja kivikirkkoja, porvarisarkkitehtuuria, puukirkkoja, kaupunkirakentamista,
teollisuusarkkitehtuuria sekä 1900-luvun eri vuosikymmenten muotivirtauksia: jugendia, funktionalismia, modernismin läpimurtoa, postmodernismia ja vuosisadan lopun pehmeää linjaa. Kurssin lopuksi teemme yhteisen matkan Suomen rakennustaiteen museoon Helsinkiin. Kurssimaksu
ei sisällä tutustumismatkan kustannuksia.

Punotaan perinteisin (viikinki-) käsityömenetelmin ketjuja hopealangasta. Muinais-, kuningas-,
Cordell-, ym. Ketjuista valmistetaan erilaisia kaulakäätyjä, ranne- ja nilkkaketjuja sekä korvakoruja. Omia työvälineitä ei tarvita. Materiaalia voi
ostaa opettajalta. Kurssi on tarkoitettu vain aloittelijoille.

Yhteiskuntatieteet (talous- ja sos.tieteet)

Muotoillaan itsetehdystä paperimassasta esim.
eläin- tai mielikuvitushahmoja tai suuria pääsiäismunia. Pintaa elävöitetään kahvinporoilla, teellä, kaarnasilpulla tai vesiväreillä. Ota mukaan
maalarinteippiä, sanomalehtiä, sakset, muovilävikkö ja -kulho tai -ämpäri, kahvinporoja tai tai
muuta väriä. Pieni tarvikemaksu.

Paperimassahahmot (110467)
Pornaisten yläkoulu,
luokka Picasso,
Liisa Peltola
Kurssimaksu 18,00 e

Nuorten palvelukorttikoulutus - ajokortti työelämään (320262)
Pornaisten kunnantalo,
Airi Pekkala-Mäkitalo
Kurssimaksu 35,00 e

ti 17.30-20.30
13.4.2010-20.4.2010,
8t

Koulutuksessa annetaan perusperehdytystä työelämään mm. tietoa työnhausta, laaditaan ansioluettelo ja työhakemus, harjoitellaan työhaastattelutilannetta. Annetaan tietoa ja vinkkejä asiakaspalvelutyöhön ja kuullaan mitä työnantajat odottavat
uusilta työntekijöiltä. Kurssin suorittaneet saavat
palvelukortin, joka sisältyy kurssin hintaan. Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille nuorille.
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ke 18.30-21.00
3.3.2010-17.3.2010, 9 t

Luonnollisesti Pornainen
Neulonta (110469)
Pornaisten yläkoulu,
luokka Ateljee,
Eija-Sisko Jokinen
Kurssimaksu 38,00 e

Kuvataiteet
ma 18.00-20.30

Kuvanveiston peruskurssi (110361)

18.1.2010-15.3.2010,
24 t

Pornaisten yläkoulu,
luokka Picasso,
Paula Salmela
Kurssimaksu 40,00 e

Neulonta on tällä hetkellä hyvin suosittua. Uusia
erilaisia ja kauniita lankoja on myös tullut markkinoille neulontaharrastuksen lisääntyessä. Haluaisitko sinäkin kokeilla, mikä käsinneulonnassa on
niin hauskaa, mutta yksin aloittaminen tuntuu
vaikealta? Oletko unohtanut kouluajoilta, miten
sukan kantapää oikein tehtiinkään? Miten muutankaan ohjeen lankaan ja omaan käsialaan sopivaksi? Neulontakurssille voit tulla joko opettelemaan neulonnan alkeita, opettelemaan jotakin
uutta neuletekniikkaa tai neulomaan valmiiksi
aikoinaan kesken jääneen työn.

Toteutetaan keraaminen pienoisveistos savesta.
Tutustutaan materiaalin mahdollisuuksiin ja harjoitetaan kolmiulotteisen muodon näkemistä.
Veistoksen aihe vapaa, myös mallista muovailu
mahdollinen. Sopii vasta-alkajille ja veistoa harrastaneille. Kokoontumiset la-su 23.-24.1 ja 30.31.1 sekä loppuyhteenveto ke 17.2.
Kuvia kotialbumiin ja vähän muuallekin
(110364)

Kudonnan kesäkurssi 7-12 –vuotiaille, (110470)
Käsityötila Aivina,
Eija-Sisko Jokinen
Kurssimaksu 37,00 e

ke 18.00-20.30
la 10.00-15.30
su 10.00-15.30
23.1.2010-17.2.2010,
27 t

Pornaisten
yläkoulu, Koulutie 4
Juha Vääräkangas
Kurssimaksu 40,00 e

ma 10.00-14.30
ti 10.00-14.30
ke 10.00-14.30
to 10.00-14.30
7.6.2010-10.6.2010,
20 t

to 18.00-20.30
4.3.2010-8.4.2010, 15 t

Kurssilla kerrotaan kotikuvauksen mahdollisuuksista ja opetetaan, miten aivan perusvälineilläkin
saa kunnollisia kuvia. Kurssi sisältää käytännönläheisiä luentoja ja tehtäviä. Kurssilla otamme
huomioon kurssilaisten tarpeet kuvauskohteista.
Mahdollisuus kuvan jatkojalostukseen ja esim.
tilaamiseen web-palveluiden kautta. Ei kokoontumista kiirastorstaina 1.4.2010.

Kurssilla kudotaan mm. mattoja, poppanaa, kaitaliinaa ja nauhoja. Kurssipäivien aikana ehtii kutomaan 2-3 pientä työtä. Kurssimaksu sisältää 10
€ materiaalimaksun. Muista ottaa mukaan eväät.

Vastaus takakannen
sisälehdellä.

Tunnistatko mistä päin Pornaista
tämä kuva on otettu?
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Luonnollisesti Pornainen

Luentoja Pornaisten yläkoululaisille
Pornaisten yläkoululla pidettiin loka-marraskuun
aikana kaksi toisiinsa liittyvää luentoa, joiden
aihealueet kuuluvat monen yläkoululaisen arkeen.
Elämä on parasta huumetta ry:ltä luennoitsijana
toimi Antti Murto. Luennon tausta-ajatuksena oli
puhua nuorille tietokone-, netti- ja rahapelaamisesta. Monelle pelaaminen on hauskaa ajanvietettä. Mutta mukavaa se on vain silloin, kun pelaaja
hallitsee pelaamistaan eikä peli pelaajaa. MLL:n
luennoitsija Leena Kuoppa-aho kollegansa kanssa
tutustuttivat yläkoulun oppilaita ”Viisaasti verkossa” otsikon ympärillä nettiturvallisuuteen. Oppilaat saivat tietoa kuinka selviytyä tämän päivän
nettimaailmassa.

että ’’Makaronipussi ei saa olla kymmenen senttiä
kalliimpi, mutta pelikoneen ääressä eurotkin ovat
vain kevyttä valuuttaa’’. Asiaan kuuluu tietenkin
myös tietokonepelit, ja hän luonnehtii asiaa ’’Lapsi ei polta eikä juo, mutta kun tietokoneen käyttöä
yrittää rajoittaa, lapsi saattaa ruveta huutamaan ja
raivoamaan.’’
Pian luennoitsijan apuri alkaa jakaa katsomoon
kaukosäätimen tapaisia laitteita, joilla tulee vastata kyselyyn, joka heijastetaan valkokankaalle.
Kysymyksiin kuului mm. ’’Montako tuntia vietät
tietokoneella päivittäin?’’ Kyselyn lomassa hän
kertoi myös sen, että pelikoneiden ikärajaa oltaisiin nostamassa.

Kun pelaaminen koukuttaa –
Peliriippuvuuden monet kasvot.

Aihe oli monella tapaa mielenkiintoinen ja tietenkin vakava. Luennot tuovat mukavaa vaihtelua
normaaliin arkipäivään ja niitä voisi järjestää
enemmänkin!

Elämä on parasta huumetta ry:n luento on alkamassa Pornaisten yläkoulun liikuntasalissa. Sali
alkaa täyttyä hälisevistä oppilaista. Kun kaikki on
istunut sijoilleen, luennoitsijat aloittavat. He kertovat paljon informaatiota suomalaisten peliriippuvuuksista, ja kertovat mm. sen, että Suomessa
on maailman eniten peliriippuvuutta, ja suomalaiset häviävät vuosittain peleissä 1,4 miljardia euroa. Ongelma on konkreettinen useille, mutta asiasta ei sen suuremmin puhuta. Luennoitsija sanoo
hyvänä vertauksena peliriippuvaisen asenteeksi

Vanhemmille suunnattuun tilaisuuteen
saman aiheen äärellä osallistui viisi huoltajaa.
Luennoitsija kertoi mm. suomalaisten olevan pelihulluinta kansaa Euroopassa. Asiaan vaikuttaa
mm. pelaamisen mahdollistava alhainen ikäraja.
Jo 10-vuotiaat osallistuvat rahapelaamiseen ja
tulevaisuuden haaveena siintelee ammattipelaajaksi ryhtyminen. Tilaisuudessa mainittiin mm.
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pienten lasten ”opettaminen” pelaamiseen tyyliin;
”ukki nostaa vähän niin yletyt painamaan nappia
ja sitten kuunnellaan kiliseekö rahaa”.

kunnilla, vaikuttavat helposti tietokoneella vietettyyn aikaan. Lapsella saattaa olla aiemmin mainittuja sosiaalisia ongelmia kaveriporukassa ja
silloin sankaruus peleissä alkaa ”koukuttaa” ja
kohentaa itsetuntoa hetkellisesti. Pako todellisuudesta antaa lohtua, häviöt koukuttavat kokeilemaan vielä yhden pelin jne. jne.

Pelaajat jaetaan neljään ryhmään:
1.) kolikkopelaajat
2.) nettipelaajat
3.) veikkaus- ja vedonlyöntipelaajat
4.) pöytäpelien pelaajat.

Viisaasti verkossa, nettiturvallisuutta

Luennolla esiin tuodut euromäärät vuosittain
hämmästyttivät. Suomalaisten häviöt vuodessa
ovat yhteensä 1,4 miljardia euroa ja nuorten osalta
(12-17v) 36 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä
kaikkea sillä rahalla jo tehtäisiinkään vaikkapa
nuorisotilojen yms. ylläpidossa.

MLL:n edustajat tulivat pitämään yläkoululle
luentoa nettiturvallisuudesta. Kun kuuntelijat alkoivat saapua saliin, oli suurelle valkokankaalle
heijastettu MML:n mainos. Salissa oli hieman
meteliä, joka kuitenkin laskeutui luennon alkaessa.

EU on antanut kovat ukaasit ikärajojen alentamiseen ja sen seurauksena Suomessakin Veikkauksin nosti pelaajien ikärajan. Nettipelaamisen ongelmana ovat ulkomaalaisten pelien pelimahdollisuudet, joissa rajat eivät pidä vaikka turvallisuutta
onkin pyritty parantamaan. Syinä mainittiin mm.
”pakopelaaminen”. Nuoremmilla syynä ovat
usein monet ongelmat esim. päihde- ja mielenterveysongelmat, ikäihmisillä taas elämän muutoksista johtuvat ongelmat. Yleensä on kuitenkin
niin, että pelaamisprosenttiin verrattuna vakavien
ongelmien osuus on pieni. Kohtalaisen ongelman
muodostavat tappioiden tasoitusyritykset, syyllisyys, salailu ja riidat, ajoittainen masennus ja korkea kulutus. Vakavan ongelman seurauksena
syntyvät masennus, itsemurha- ajatukset, velka ja
köyhyys sekä rikollisuus.

Luennoitsijat puhuivat siitä, kuinka tärkeä internet
on nykypäivänä. Vanhempien ennakkoluulot tietokoneeseen johtuvat tiedon puutteesta. Mikäli
kotona tulee riitaa internetin ja tietokoneen käytöstä, kannattaa vanhempia valistaa Internetin
käytöstä ja sen turvallisuudesta.
Luennolla oli muutama äänestys, jotka toteutettiin
viittaamalla. Kysymyksiä oli viitisen kappaletta.
Jotkut äänestystulokset olivat hyvin yllättäviä.
Lähes kaikkien mielestä internetsivuston luotettavuutta ei voi arvioida sivujen ulkonäön perusteella. Vain muutaman mielestä www-sivuston loppuosat com ja –fi ovat yhtä luotettavia.
Luennon aikana katsoimme muutamia MML:n
valistusvideoita liittyen internetiin. Videot olivat
oppilaiden mielestä hiukan koomisia, ja nauruntirskahduksia kuului siltä täältä. Itse kuitenkin
uskomme, että näistä kahdesta luennosta oli varmasti hyötyä, ja toivoisin, että vastaavia luentoja
pidettäisiin koulussa useamminkin.

Nuorten keskuudessa yleisintä on tietokonepelaaminen. Riippuvuuteen on hyvät mahdollisuudet
netin myötä ja siitä on tullut hyvinvointivaltioiden
kiusaus. Riskiryhmässä ovat usein ns. kunnolliset
nuoret , jotka eivät menesty kaveri-, koulu-, tai
pihayhteisöissä. Seurausten tunnistaminen on
vaikeaa, koska kaikki muu ulkoinen pitkään näennäisesti kunnossa.

Yläkoulun osuuden kirjasivat
Wilma Gröhn ja Erika Schaffter 9F
Vanhemmille suunnatun osuuden kirjasi
Anneli Peltola, vanhempainyhdistyksen edustaja

Pornaisten kohdalla todettiin tulosten olevan keskimääräisellä tasolla. Oppilaiden vastauksista
tehdyssä yhteenvedossa kiinnitettiin huomiota
korkeaan vastausprosenttiin pelaamisen aiheuttamiin oireisiin; masennukseen, ahdistuneisuuteen
ja levottomuuteen. Yksinäiset iltapäivät koulun
jälkeen, vanhempien ollessa töissä muilla paikka-
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Nuohoustoiminta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueella
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kunnissa (Vantaa, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Mäntsälä) on
käytössä piirinuohousjärjestelmä. Tämä tarkoittaa
sitä, että suorittaakseen lakisääteisen velvoitteensa, on rakennuksen omistaja ja haltija ensisijaisesti velvollinen sopimaan nuohouksesta alueensa
piirinuohoojan tai tämän palveluksessa olevan
nuohoojan kanssa.

valla se päättää myös nuohouksesta perittävästä
maksusta.
Alueen pelastusviranomainen voi yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen
suorittaa joku muukin kuin nuohooja.
Sisäasiainministeriön tulkinta pelastuslain kohtaan
39 §: Mikäli joku muu kuin pelastuslain 39§:ssä
tarkoitettu taho on suorittanut kiinteistössä nuohoustyön, ei kyse ole pelastuslain tarkoittamasta
lakisääteisestä nuohouksesta. Tällöin kiinteistön
omistaja tai haltija voidaan pelastuslain 82§:n
mukaisesti velvoittaa täyttämään pelastuslain
22§:ssä säädetty velvoite huolehtia kiinteistön
lakisääteisestä nuohouksesta.

Johtokunta on päättänyt 2.3.2004, että KeskiUudenmaan pelastustoimialueella nuohous järjestetään piirinuohousjärjestelmällä. 27.2.2007 johtokunta päätti muuttaa alueen nuohouspiirejä siten, että 1.1.2008 alkaen muut kunnat muodostavat oman nuohouspiirinsä, paitsi Vantaa joka
muodostuu kolmesta piiristä. Perusteluina oli
asiakaspalvelu, valvonta ja piirien koko.
Pelastuslain (468/2003) 22 §:n nojalla on rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja
koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta
sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien
tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu.
Nuohouksen järjestämisestä säädetään pelastuslain (468/2003) 39 §:ssä. Jos alueen pelastustoimi
on päättänyt hankkia alueensa nuohouspalvelut
palvelun tuottajalta eli piirinuohoojalta, muut kuin
alueen pelastustoimen valitsema nuohooja tai
nuohousliike ei voi suorittaa virallista nuohousta
kyseisen nuohouspiirin alueella.

Nuohouksen järjestäminen
Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen
järjestämisestä alueellaan.
Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:
1) tuottaa nuohouspalvelut itse; tai
2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen
tuottajalta; taikka
3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia
nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.
Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
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Tässä tapauksessa kiinteistön omistajalle/haltijalle
aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia (jos hän on
luullut lakisääteisen nuohouksen tulleen suoritetuksi muun kuin pelastuslain mukaisesti nuohouksen suorittajaksi valitun tahon toimesta) kun hän
joutuu täyttämään lakisääteisen nuohousvelvoitteen hankkimalla nuohouspalvelut uudelleen pelastuslaissa tarkoitetulla nuohoojalta (piirinuohooja). Piirinuohooja on oikeutettu veloittamaan nuohouksen tarkastuksesta pelastuslaitoksen vahvistaman minimimaksun (= 45 yksikköä).

Nuohoustoiminnan taksoista
Nuohoustoiminnasta perittävistä taksoista
päättää pelastuslaitoksen johtokunta. KeskiUudenmaan pelastustoimialueella nuohousyksikön hinta on 0,77 €. Nuohouksesta ilman
lisätyötä peritään vähintään 45 yksikköä.
Nuohouksen minimiveloitus on siten 34,65 €.
Lisätietoja nuohousalan keskusliitosta
http://www.nuohoojat.fi jossa esitetään nuohousalan ohjeet, säännöt sekä perittävät yksikköhinnat eri nuohoustoimenpiteille.
Nuohouksesta voi kysyä päivystävältä palotarkastajalta (09) 839 40004.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella
toimivat piirinuohoojat ja Pornaisten osalta:
Pornaisten kunnan alueella piirinuohoojana
toimii Markku Lampinen
Nuohoustoimi Markku Lampinen
Salojärventie 75, 07680 Juornaankylä,
puh. 0400 107 210
s-posti: markku.lampinen@nuohoojat.fi
Nuohoojat: Kari Eskolin ja Ville Lampinen

Piirinuohoojan kortti

Nuohouskortti takaosa

PIIRINUOHOOJA
Nimi

KUVA

Sukunimi ja etunimi
Yritys

YRITYKSEN NIMI
Piiri

Pornainen
Valvova viranomainen

tämä kortti on esitettävä pyydettäes
pyydettäessä

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

www.ku--pelastus.fi
www.ku

Myönnetty 01 / 08
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Pornainen saa oman pienjäteaseman
Pornaisten pienjäteaseman ympäristölupa sai
lainvoiman ja rakentaminen voidaan aloittaa
jo keväällä 2010. Pienjäteasema rakennetaan
Yrittäjäntie 7:n tontille.

Pienjäteasemilla vastaanotetaan:

Pienjäteaseman rakentaminen on otettu ensi vuoden urakkalistalle ja tavoitteena on, että avajaisia
vietetään syksyllä 2010, kertoo kehityspäällikkö
Vesa Heikkonen Itä-Uudenmaan Jätehuollosta.
Oma pienjäteasema helpottaa jätteiden kierrätystä
ja jätehuoltoa. Siellä vastaanotetaan hyötyjätteet,
vaaralliset jätteet ja jätteet, joita ei voi laittaa kodin omaan jäteastiaan. Jätteitä ei varastoida alueella pitkiä aikoja, vaan ne viedään säännöllisin
väliajoin muualle jatkokäsittelyyn.

•

hyötyjätteitä (kuten puu, metalli, lasi,
pahvi, paperi ja haravointijäte)

•

ongelmajätteitä (kuten öljy, maali, akut,
loisteputket, painekyllästetty puu)

•

sähkö- ja elektroniikkalaitteita (kuten
jääkaappi, televisio, imuri)

•

sekajätettä (kuten huonekalut, muovikappaleet, purkujäte)

Sekajätteet vastaanotetaan maksua vastaan,
mutta muiden jätteiden vastaanotto on asuinkiinteistöille maksutonta. Niistä aiheutuvat
kulut katetaan ekomaksulla.

Rakensimme vastaavan pienjäteaseman Ruotsinpyhtäälle ja olemme saaneet siitä paljon kiitosta ja
positiivista palautetta. Toiminta on hyvin hallittua
ja siistiä, kuvailee Vesa Heikkonen.
Pienjäteaseman palveluista ja aukioloajoista tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden aikana.

Vastaava pienjäteasema rakennettiin Ruotsinpyhtäälle vuonna 2006.
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Terveisiä Onnentäyttymyksestä
set. Yhteistä ruokailu ja oleskelutilaa tulee paljon,
mm. 5 m korkea olohuone, mistä on mahtavat
näkymät yli peltojen. Lisäksi kaksi muuta oleskelutilaa, hoitohuone, missä esim. hieroja voi työskennellä.
Rakennukseen tulee oma keittiö ja sinne työntekijä, joka valmistaa luomupainotteisen ruuan itse.
Hoitohenkilökuntaa tulee olemaan kaksi sairaanhoitajaa ja n. 8 lähihoitajaa tai vastaavan koulutuksen omaavaa. Henkilökunnan rekrytointi alkaa
keväällä 2010.
Kuva joelta rakennuksen tulevalle paikalle päin

Onnentäyttymys Oy rakennuttaa yli 900 neliöistä
tehostetutun palveluasumisen yksikköä peltomaisemaan Pornaisiin, n. 0,5 km kirkolta Laukkoskelle päin, tuleva osoite on Onnentaival 6, Pornainen.
Vuosi on ollut yrityksessä työtä täynnä, nyt on
rakentaminen konkreettisesti käynnissä. Viikolla
47 alkoi Finnmodon toimittaman talopaketin elementtien asennus, jonka jälkeen työt jatkuvat sisätöillä. Rakentajiksi on palkattu alansa ammattilaiset.

Toimitafilosofiamme lähtökohtana on ikäihminen
ja hänen tarpeensa. Tarjoamme luonnonläheistä
hoivaa ja huolenpitoa, perinteinen hoito- ja lääketiede yhdistettynä vaihtoehtoishoitoihin. Ulkoilu
kuuluu päivittäiseen ohjelmaamme. Virikkeitä
tarjoamme niin kulttuurin kuin liikunnan puolelta.
Lopullinen päivärytmi rakennetaan yhdessä asukkaan kanssa. Yhteistyötä eri ikäryhmien kanssa
suunnittelemme myös.
Sydäntä lämmittävää on ollut kiinnostus yritystämme kohtaan ja yhteydenotot asukkaiksi haluavilta sekä työnhakijoilta.
Talvisiin tunnelmiin ja odotukseen uudesta,
vastaamme mielellämme tiedusteluihin ja kysymyksiin
Pia-Mari Huusko p. 040 416 6829 ja
Carita Haapsaari p. 040 416 6781
www.onnentäyttymys.fi

Palvelut on suunnattu ikäihmisille, jotka eivät
pärjää ilman hoivaa ja huolenpitoa, tai haluavat
asua turvallisessa ympäristössä erilaisia palveluja
hyväksikäyttäen. Huoneita rakennukseen tulee 18
kpl, joista kaksi on kahden hengen huoneita (esim.
pariskunnille tai sisaruksille). Jokaiseen huoneeseen tulee oma wc. Sauna ja pesutilat ovat yhtei-

Onnentäyttymys Oy rakentaa ikäihmisille yksityisen hoivakodin, joka valmistuu kesäkuussa 2010.
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Terveisiä Mustijoen perusturvasta
Mustijoen perusturvalla on pian ensimmäinen
toimintavuosi takanaan. Vuosi on ollut organisaation sisällä muutosten ja jäsenkuntien yhteisten
toimintalinjojen luomisen aikaa. Iso muutos on
varmasti näkynyt myös kuntalaisille. Palvelu on
joiltakin osin voinut kangerrella, mistä pahoitteluni. Muutoksesta huolimatta ja oikeastaan juuri
siitä johtuen kuntalaisten palvelun mahdollisimman sujuvaan onnistumiseen on perusturvan henkilöstö panostanut täysillä. Tästä heille ja muutoksen mahdollistaneille luottamushenkilöille suuret
kiitokseni!

vielä valitettavasti toimivaa asiakaspalautejärjestelmää. Sitä olemme kuitenkin rakentamassa.
Palaute toiminnan kehittämiseksi on tervetullutta.
Mustijoen perusturva syntyi aikaan, jolloin kuntalaisiin, kuntiin ja sen palveluihin vaikuttaa voimakkaasti talouden taantuma ja yhteiskunnan
muut muutokset. Palvelujärjestelmämme toimivuutta on myös testannut parhaillaan meitä haastava sikainfluenssa. Rokotukset olemme pystyneet
toteuttamaan molemmissa kunnissa sovitussa
aikataulussa valtakunnallisten ohjeiden mukaisina.
Sairastuneita alueemme kunnissa on ollut selvästi
vähemmän kuin kausi-influenssa-aikoina.

Haasteena on ollut kahden erilaisen kunnan (Pornainen, Mäntsälä) toimintakulttuurin yhtenäistäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen.
Tämä työ jatkuu edelleen. Pornaisissa kulttuurimuutos on varmasti näkynyt voimakkaammin,
kun pienen toimintaorganisaation kulttuurista on
siirrytty isomman organisaation toimintakulttuuriin. Mustijoen perusturva järjestää sosiaali- ja
terveyspalvelut alueen noin 25 000 asukkaalle.
Organisaatiomme on nyt niin iso, että ilman sovittuja käytäntöjä ja periaatteita emme pysty turvaamaan palveluja kuntalaisille samoin pelisäännöin.

Mustijoen perusturvalautakunta on määritellyt
perusturvan perustehtäväksi: ”Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja
Pornaisten kunnan asukkaiden elämän hallintaa,
toimintakykyä ja terveyttä niin, että kunnan asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja
ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikeaaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana.” Tässä onnistumiseen tarvitsemme teitä kuntalaisia. Tavoitteena on rakentaa kuntalaisille asiakkuuden rinnalle muitakin vaikuttamisen kanavia
(esim. kehittäjäasiakkaat sosiaalityössä ja erilaiset
vertaisryhmät).

Kuntalaisilta saatu palaute on Mustijoen perusturvalle arvokasta. Tämän palautteen antamiselle
meillä ei kaikissa perusturvan palvelupisteissä ole

Kuvassa: Pornaisten Palvelutalo Värttinä
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Tulevan vuoden 2010 muutoksista
joitakin poimintoja
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuetaan aikaisempaa enemmän. Tavoitteena on lasten
ja nuorten ongelmien ja huolenaiheiden varhainen
tunnistaminen (esim. lasten oppimisvaikeudet,
lasten ja nuorten masennus). Lastensuojelussa
aloitetaan uutena työmuotona intensiivinen perhetyö.
Vuoden alussa toimintansa aloittaa aikuisten psykososiaalinen yksikkö, jonne keskitetään kuntalaisten tarvitsema päihde- ja mielenterveysosaaminen ja tähän toimintaan liittyvät palvelut. Yksikön tehtävänä on mm. keskittyä muiden peruspalveluiden yhteydessä toteutettavan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen, ongelmien
varhaiseen puuttumiseen, palvelujärjestelmän
selkeyttämiseen ja nykyisten vielä päällekkäisten
toimintojen vähentämiseen.

Kuvassa: Linnunlaulun päiväkoti Pornaisissa

Voimavarat keskitetään päivähoidossa ja esiopetuksessa mahdollisimman turvallisen ja terveellisen kasvu- ja oppimisympäristön takaamiseen.
Päivähoidon työntekijöiden roolia päivähoitolainsäädännön mukaisena lapsen kotikasvatuksen
tukijana selkiytetään mm. syventämällä ja tiivistämällä kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Pilottipäivähoitoyksiköissä kokeiltu, lapsen
hoidon aloittamisen yhteydessä toteutettu lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman ja hoitosopimuksen
toteuttamisenmalli, otetaan käyttöön koko päivähoidossa elokuusta 2010 alkaen.

Aikuissosiaalityöntekijöiden työpanosta keskitetään siten, että pitkäaikaistyöttömillä on nykyistä
paremmat mahdollisuudet päästä suunnitelmallisesti kullekin yksilölle sopivan toiminnan piiriin
(koulutus, kurssi, työ, työkokeilu, eläke).
Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisää maksetaan nykyisin perustein. Syksyllä 2009 alkanut
päivähoidon kerho- ja avointoimintaa pyritään
laajentamaan Etelä-Mäntsälän ja Pornaisten alueelle. Kerhotoiminta tarjoaa esim. äitiysloman ja
hoitovapaan aikana lapsiperheille kokopäivähoitoa kevyemmän päivähoitopaikan. Kunnan järjestämä avoin toiminta täydentää järjestöjen ja seurakunnan tarjoamaa vertaistukea kotona lastaan
hoitaville vanhemmille.

Ikäihmisten palveluissa määritellään mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakaskriteerit. Selkeillä asiakaskriteereillä turvataan palvelut niille
kuntalaisille, jotka niitä eniten tarvitsevat ja joilla
muita palveluvaihtoehtoja ei ole. Ikäihmisten palveluohjausta ja vaihtoehtoisia palveluja kehitetään. Vähäisen tai satunnaisen palvelutarpeen
omaavia asiakkaita voidaan ohjata yksityisten
palveluiden käyttäjäksi. Kunnan, yksityisten palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kesken sovitaan menettelyistä, joilla turvataan palvelut niitä
tarvitseville. Yhteisillä kriteereillä ja toimintatavoilla yhdenmukaistetaan Mustijoen ja muiden
seudun kuntien käytäntöjä ja selkiytetään hoidon
porrastusta ja kuntalaisten yhdenmukaista kohtelua.

Koulujen loma-aikoina päivähoitoyksiköiden toimintaa keskitetään 2010 aikaisempaa enemmän.
Tämä näkyy perheille loma-aikoina hoitopaikan
väliaikaisena muutoksena. Viimeistään uuden
toimintakauden alussa (elokuu 2010) supistetaan
joidenkin yksiköiden aukioloaikoja. Tästä johtuen
pidempää hoitoaikaa tarvitsevien lasten päivähoitopaikka saattaa muuttua nykyisestä.
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Hammashoidon palvelut turvataan hoitotakuulainsäädännön ja tarpeen edellyttämästi kaikille
ikäryhmille (mukaan lukien erityistason oikominen ja siihen liittyvä kirurgia). Tähän sisältyy
myös kouluikäisten terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy
Syysterveisin
Eija Rintala, perusturvajohtaja

Kuvassa: Pornaisten terveysasema

Kuntalaiset saavat tarvitsemansa lääkäri- ja
muut vastaanottopalvelut hoitotakuulainsäädännön mukaisina. Lääkärin vastaanotoille kiireettömään hoitoon pääsy voi ajoittain ja loma-aikoihin
kohdentuen pitkittyä nykyisestä. Loma-aikoina ja
juhlapyhinä terveysaseman toimintaa supistetaan.
Tämä saattaa näkyä terveysaseman asiakas- ja
puhelinpalvelun ajoittaisena hidastumisena. Tarvittavat hoitajapalvelut turvataan siten, että ns.
erityishoitajien (sydän- ja astmahoitajat) vastaanottoja supistetaan vastaanottopäiviä vähentämällä
ja palveluja keskittämällä. Kiireellinen ja välttämätön hoito turvataan aina. Sähköisiä palveluja
kehittämällä tuetaan kuntalaisten omaa terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Terveysinfoa
ja itsehoito-ohjeita tarjotaan kuntalaisille myös
kunnan verkkosivuilla.

Kuvassa: perusturvajohtaja Eija Rintala
Kuvassa: perusturvajohtaja Eija

Terveydensuojelu muuttaa
Terveydensuojelu muuttaa Näsistä Kuninkaanporttiin 15.12.2009.
Uusi osoite on Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo. Porvoon elintarvikelaboratorio jatkaa toimintaansa edelleen nykyisissä tiloissaan Näsissä,
osoite Peippolantie 3, Porvoo.
Terveystarkastajien lankapuhelinnumerot jäävät kokonaan pois käytöstä.
Matkapuhelinnumerot ja sähköpostiyhteystiedot säilyvät ennallaan.
Muutosta tullaan tiedottamaan myös terveydensuojelun kotisivuilla:
www.porvoo.fi – palvelut – terveydensuojelu
Tiina Tiainen
I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko, puh. 040 723 4141
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Mustijoen perusturvan vastuuhenkilöt ja yhteystiedot
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Arja Tolttila, sosiaalipalvelupäällikkö, 040 3145 082
Perheneuvola
Tuija Karvonen, 040 3145 750

Hyvinvointineuvola
Anita Sorsa, 040 3145 637

Aikuissosiaalityö ja
lastensuojelutyö
Erja Rainio, 040 3145 121

Aikuisten psykososiaaliset
palvelut
Irja Hemmilä, 040 3145 628

Vammaispalvelut
Anne Vaarala-Niemelä,
040 3145 798

VARHAISKASVATUSPALVELUT
Erja Sihlman, päivähoidon päällikkö, 040 3145 734
Päivähoito ja esiopetus
Erja Sihlman, 040 3145 734
Merja Harmokivi, 040 3145 748
paikkatyöryhmän vastuuhenkilö
koko Mustijoen alue
Pornaisten alue
päiväkodinjohtajat:
Tiina Korhonen, 040 3145 084
(Perhepäivähoito Sopukka ja Reppu)
Satu Nevala, 040 3145 085
(Aurinkolinna ja Linnunlaulu)

Mäntsälän alue
päiväkodinjohtajat:
Merja Hietala, 040 3145 768
(Amanda)
Merja Harmokivi, 040 3145 748
(Anderstorp)
Liisa Aaltonen, 040 3145 771
(Anttila)
Soile Murtomäki, 040 3145 614
(Ehnroos ja Myllytonttu)
Rauni Sääskilahti, 040 3145 148
(Hyökännummi)
Mervi Kärkkäinen, 040 3145 676
(Kaunismäki)

Kaija Lindstedt, 040 3145 732
(Mustamäki ja Taikametsä)
Outi Pellinen vt., 040 3145 669
(Pikku-Hukka ja Saviaho)
Mäntsälän alueella kunkin päiväkodinjohtajan vastuulla on lisäksi
oman alueensa ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito

HOITO- JA HOIVAPALVELUT
Minna Koivumäki, vanhustyön päällikkö, 040 3145 087
Vanhussosiaalityö
Aino Laakso, 040 3145 473

Avopalvelut
Marianne Heinola, 040 3145 742
Kotihoito
Vuokko Leirimaa 040 3145 666

Laitospalvelut
Sirkka-Liisa Virranta, 040 3145 515
Aurinkomäen vanhainkoti
Seija Nurisalo, 040 3145140

TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
Ahti Tiusanen, terveydenhuollon ylilääkäri, 040 3145 516
Suun terveydenhuolto
Arja Pulli, 040 3145 583

Perusterveydenhuolto
Ahti Tiusanen, 040 3145 516

Erikoissairaanhoito
Ahti Tiusanen, 040 3145 516

MUUT VASTUUHENKILÖT:

Perusturvajohtaja: Eija Rintala, 040 3145 717
Talouspäällikkö: Marja-Leena Raitanen, 040 3145 716
Kehittämispäällikkö: Hilkka Ahosniemi, 040 3145 715
Hankekoordinaattori (Mopo) Minna Tynkkynen, 040 3145 035
Sähköpostiyhteys: etunimi.sukunimi@mantsala.fi
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Linnunlaulun asemakaava-alue
lähtee rakentumaan
Linnunlaulun asemakaava-alue on saanut lain voiman ja uusi
asuinalue voi lähteä rakentumaan. Alue sijoittuu Kirkkotien
ja Kulmatien kainaloon ja tiivistää osittain myös olemassa
olevaa rintamamiesaluetta. Teiden sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen alueella aloitetaan maalishuhtikuussa 2010. Tontit tulevat myyntiin tammikuussa 2010
lehti-ilmoituksella. Alue toteutetaan vaiheittain; ensimmäisen
rakennusvaiheen tonttien koko vaihtelee välillä 1300 m2–
4600 m2. Hinnat vaihtelevat välillä 40 000–71 000 € tontin
koosta riippuen.

Mitä eri asumismuodot tarkoittavat?
Osaomistusasumisella tarkoitetaan
asumismuotoa, jossa asukas lunastaa
asunnosta omakseen tietyn osuuden,
yleensä 10–15%, asunnon hinnasta.
Aluksi asunnossa asutaan vuokralla.
Tietyn määräajan kuluessa asukas voi
lunastaa asunnon omakseen. Osaomistusta voi tarvittaessa käyttää asuntolainan vakuutena.
Asumisoikeusasunto on vuokra- ja
omistusasunnon välimuoto. Asumisoikeusasunnon saajan on maksettava
asunnosta ensin asumisoikeusmaksu,
joka on yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta. Asumisen aikana asunnosta
maksetaan kuukausittain käyttövastiketta.
Asumisoikeusmaksua varten voi saada
pankkilainaa, jonka korko on verovähennyskelpoinen. Lainan vakuutena voi
käyttää asumisoikeusmaksun arvoa.
Asuntoa pitää käyttää omana vakituisena
asuntona. Sen voi vuokrata toiselle enintään kahdeksi vuodeksi erityisestä syystä ja talonomistajan luvalla. Asuntoa ei
voi lunastaa omaksi.
Vuokra-asunto on asumismuoto, jossa
joku muu julkiselta tai yksityiseltä sektorilta omistaa asunnon ja vuokralainen
saa asua siinä vuokraa vastaan.
Senioriasunnot sijoittuvat palvelujen
läheisyyteen ja ovat yleensä omistusasuntoja. Asuntojen yhteistiloissa on
usein tarjolla senioreille tarkoitettuja
palveluja. Asunnot on tarkoitettu yli 55vuotiaille; tämän vuoksi senioriasunnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti
liikkumisen esteettömyyteen ja asumisen
helppouteen.
Nuorisoasunto on yleensä nuoren ensimmäinen asunto. Nuorisosäätiö tai
muu julkinen rakennuttaja rakentaa
vuokra-asuntoja opiskeleville tai työssä
käyville 18–30 -vuotiaille nuorille.
Palveluasunto on tarkoitettu ihmiselle,
joka ei tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa tai apua, mutta tarvitsee
muutoin säännöllistä apua päivittäisissä
toiminnoissa.

PORNAISTEN ASUNTOTARVEKYSELY
Pornaisten kunta on osa Helsingin seutua yhdessä 13 muun kunnan kanssa. Helsingin seudun väestönkasvusta
myös Pornainen on saanut oman osansa. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti siitä, tulisiko myös Pornaisissa
olla tarjolla aikaisempaa enemmän erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Kunta omistaa tontteja kirkonkylän keskustassa
ja maata kylien keskeisillä alueilla.
Tämän kyselyn tarkoituksena on tuoda kunnan päätöksentekoon lisää tietoa kuntalaisten todellisista asumisen
tarpeista.
Toivomme, että vastaat kyselyyn, mikäli sinulla tai perheesi jäsenillä on asumiseen liittyviä tarpeita lähimmän 10
vuoden aikana.
Loppuvuoden terveisin kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo

Harkitsen muuttamista Pornaisten kunnan
sisällä tai Pornaisten kuntaan
alle 3 vuoden sisällä
3-5 vuoden kuluessa
5-10 vuoden kuluessa

Asumismuodoista (tarkemmin edellisellä sivulla)
tulee kyseeseen (valitse 1-2 vaihtoehtoa)
omistusasunto
osaomistusasunto
asumisoikeusasunto
vuokra-asunto
senioriasunto
nuorisoasunto
palveluasunto

Olen
mies
nainen

Asunnon koko

Olen iältäni

alle 50 m2
51–80 m2
81–100 m2
yli 100 m2

alle 30 vuotta
30–50 vuotta
yli 50 vuotta

Talotyypeistä minua kiinnostaa eniten
rivitalo
paritalo tai muu kytketty pientalo
omakotitalo/valmiiksi toteutettuna
omakotitalo/itse toteuttaen

Ajattelin muuttaa
kunnan ulkopuolelta Pornaisiin
kyläalueelta kirkonkylään
kirkonkylän sisällä
kirkonkylältä kyläalueelle (Metsäkylä, Halkia,
Kupsenkylä, Hevonselkä, Laha, Jokimäki, Laukkoski)

Muuttohalukkuuden perustelu tai muuta kerrottavaa kunnan päättäjille asuntoasioissa:

Vastaus pyydetään joko jättämään postin kannettavaksi (postimaksu maksettu) tai palauttamaan viimeistään
8.1.2010 Pornaisten kunnantoimistoon, Kirkkotie 176, Pornainen. Lomaketta voi kopioida, mikäli on tarvetta
useampaan vastaukseen. Kiitos vastauksestasi!
Leikkaa sivu irti, taita ja nido tai teippaa.

PORNAISTEN KUNTA
Tunnus 5007841
00003 VASTAUSLÄHETYS

Edellisvuoden tapaan Laukkoskelaiset ry on valmistanut teatteriesityksen heti vuoden 2010 alkajaisiksi…….

……tällä kertaa on luvassa jännitystä.

Vastaus sivun 9 kysymykseen:
Kuva otettu Halkiasta.
Kuvassa Valdénin kuivuri
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