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Talousarvio 2011 – taloussuunnitelma 2011–2013
Pornaisten kunnan vuoden 2011 talousarviota
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen ja
muuttovoiton omaavan kunnan budjetiksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista kuitenkin vaikeutti edelleen syksyllä 2008 alkanut lama,
joka on vähitellen taittumassa. Talousarvion laadinnassa jouduttiin edelleen karsimaan suunniteltuja investointeja, jotka olisivat ajoittuneet suunnitelmakaudelle ja olisivat tienneet toteutuessaan
velkamäärän huomattavaa kasvua. Käyttötalous
joudutaan suunnitelmakaudella vetämään erittäin
kireälle, josta syystä menojen lisäyksiin ei ole
juurikaan varaa.

taan toteuttamaan lainarahoituksella. Vuoden
2012 nettoinvestoinnit ovat 2,4 miljoonaa euroa ja
vuoden 2013 nettoinvestointien määrä on 3,9 miljoonaa euroa.
Kunnan lainakanta vuoden 2011 lopussa on n.
12,2 milj. euroa (2.290 €/asukas).
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 15.11.2010.
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, kamreeri
040 7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Toimintamenot kasvavat 5,1 %. 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 4,1 %, verotulot 4,7 % ja
valtionosuudet 4,8 %.

TAOUSARVIO 2011

TP
2009

TA
2010

TA
2011

Asukasluku
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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 2009 kuluvan vuoden
syyskuun loppuun mennessä, asukasluku kasvoi 67 henkilöllä, eli 1,3 %. Vaikka asukasluvun kasvu on hidastunut, asettavat suunnitellut investoinnit ja lainojen takaisinmaksut
kunnan talouden erittäin suurien haasteiden
eteen.

Toimintatulot, milj.euroa

2,2

2,7

2,9

Muutos-%

-1,4

11,6

11,9

Toimintamenot, milj. euroa

20,9

21,9

23,0

0,6

4,3

5,1

15,0

14,9

15,6

5,9
2 963

-0,8
2 849

4,7
2 928

Muutos-%

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Vuoden 2011 nettoinvestoinnit ovat yhteensä
1,6 miljoonaa euroa:
vesi- ja viemärirakentamisen I-vaiheen
rakentaminen Hyötinmäkeen
avustukset vesiosuuskunnille
kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen uusille kaava-alueille

Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu
karsimaan ja siirtämään tuleville vuosille heikon taloustilanteen vuoksi. Investoinnit joudu-

6,6

6,2

6,5

5,7
1 305

-6,3
1 186

4,8
1 220

Vuosikate, milj. euroa

2,6

1,4

1,7

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

195
517

101
262

124
319

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

1,7

2,0

1,6

Lainakanta, milj. euroa
Euroa / asukas
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12,8

11,6

12,2

2 531

2 223

2 290

Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten
kunnankirjasto
Pornaisten
kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
S-posti: porkir@pornainen.fi
Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad
040 356 8573

Ostotukikirjat ja kulttuurilehdet

Huomaa uudet aukioloaikamme 1.1.2011
alkaen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pornaisten kunnankirjastolle 2580 euroa vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Rahalla on ostettu pääasiallisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta
sekä aikuisten osastolle runokirjoja ja esikoisromaaneja. Kirjoista on osa sijoitettu koulukirjastojen kokoelmiin.

Talviaukioloaika:
(vuosittain 1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12.)
ma, ti ja to
12.00–20.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 9.00–15.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös myöntänyt
kunnille vuodelle 2011 määrärahan kulttuurilehtien tilauksiin. Pornaisten kunta sai 240 euroa.
Vuodelle 2011 tilatut kulttuurilehdet ovat:

Kesäaukioloaika:
(vuosittain 1.6.–31.8.)
ma, ti ja to
12.00–19.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 10.00–15.00

•
•
•

KirjaIN
LUKUfiilis
Parnasso

•
•
•

Sarjainfo
Taide
Vinski kirjallisuuslehti

SinäMinä –lehti on muuttunut digilehdeksi, eikä
tule enää vuonna 2011 kirjastoon. Vuoden 2011
uusia lehtiä
• Cosmopolitan
• Glorian Antiikki

Joulun ja uuden vuoden välisen ajan poikkeusaukioloajat:
23.12.2010 8.30–15.00
24.12.2010 suljettu
7.1.2011
suljettu

Näyttelyt Pellavasalissa 2011
DVD-levyt haluavat jouluksi kotiin
kirjastoon

Pellavasalista on alustavasti varattu näyttelytila
huhtikuuksi, toukokuuksi, marraskuuksi ja joulukuuksi. Joten vapaata näyttelytilaa on vielä runsaasti jäljellä!

Seuraavat dvd-levyt ovat eksyneet ja kaipaavat
takaisin kirjastoon jouluksi.
• P.S. Rakastan sinua
• Isä ja valmentaja!
• Yksin kotona 3
• Lumottu lelukauppa
• Saariston lapsille tapahtuu
• Saariston lapset
• Marikki
• sekä cd-rom: Seitsemän veljestä
Levyjen tuntomerkit: levyissä lukee tussilla Pornaisten kunnankirjasto sekä kirjaston levylle antama juokseva numero. Jos tällainen levy ”kävelee” sinua vastaan, palautathan sen pikimmiten
kirjastoon, kannet ikävöivät sisältöään kovasti.
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Kirjastonkäytön opetus 2010

Facta tietopalvelu (WSOY)

Vuoden 2010 syksyllä ovat Kirveskosken kaikki
3- ja 4-luokkalaiset saaneet kirjastossa sekä kirjallisuuden oppitunnin että Porsse-tietokannan opetuksen. Koululaiset ovat osoittautuneet hyvin
taitavaksi tiedonhakijoiksi ja Porsse-tietokannasta
tehdyt tehtävät ovat sujuneet kuin vettä vaan!
Käyttäkää hyvät vanhemmat hyväksenne lastenne
tietämystä ja tutustukaa yhdessä Porssetietokantaan. Suosittelen myös maksuttoman salanumeron hankkimista koko perheelle. Sen avulla
pääset tarkastelemaan ja uusimaan omia lainojasi
sekä tekemään varauksia. Tietokannan käyttö on
selvää säästöä: muistutusmaksut ovat pian historiaa samaten varausmaksut, jos otat tietokannan
tehokäyttöön.

Facta sisältää kokonaisen tietosanakirjan! Voit
hakea tarvitsemaasi tietoa nopeasti hakukentän
avulla tai selailla tietosanakirjaa aiheittain. Facta
tarjoaa käyttäjilleen myös suomi-englanti ja suomi-ruotsi -sanakirjat kätevällä sanahaulla. Voit
katsella maailmaa Kartasto-osion karttapalvelusta
ja selailla kuvia luonnonkasveista ja päiväperhosista Gallerian kautta. Kokoelmista löydät artikkeleita aihealueittain.

Aleksi-artikkelitietokanta (BTJ)

Kirjaston henkilökunta haluaa toivottaa kaikille
asiakkailleen hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta 2011. Lisäksi toivomme teiltä kärsivällisyyttä, kun ensi vuonna pistämme ”kaiken” myllerrykseen kirjastosalissa. Tavoitteena on hankkia
uusia hyllyjä ja saada kirjastosali toimivammaksi
ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Oletko hukannut tärkeän lehtileikkeen? Etsitkö
tutkielmaasi liittyviä artikkeleita? Aleksi BTJtietokanta sisältää viitetietoja noin 300 aikakaustai sanomalehden artikkeleista ja arvosteluista.
Mukana ovat keskeisimmät kotimaiset aikakauslehdet yleislehdistä eri tieteenalojen pääjulkaisuihin. Artikkeliviitteiden kokonaismäärä on nyt noin
600 000, ja se karttuu vuosittain noin 35 000 viitteellä. Aikakauslehtiartikkelien viitteitä löytyy
vuodesta 1982 ja sanomalehtien vuodesta 1996
lähtien.

Tehokasta tiedonhakua!

Apua tietokantojen tai tietokoneongelmien
kanssa voi pyytää henkilökunnalta!

Huomasitko uudet kuvakkeet tietokoneen
työpöydällä?
Kirjasto ostaa vuosittain käyttöoikeudet pariin maksulliseen tietokantaan,
joita asiakkaat
saavat kirjastossa
käyttää maksutta.
Ota kaikki hyöty
irti Factatietopalvelusta ja
Aleksi-artikkelitietokannasta.
Klikkaa työpöydällä näkyvää kuvaketta ja pääset tutustumaan kyseisiin
tietokantoihin

Onko uuden vuoden lupaus vielä etsinnässä?
Miten olisi seuraavat ehdotukset:
•

•
•

"Maksan kaikki Pornaisten kunnankirjastoon
olevat rästimaksuni viimeistään helmikuun 2011
loppuun mennessä, etten joudu lainakieltoon
kaikissa Porsse-kirjastoissa" tai
"otan itselleni salanumeron Porsse-tietokantaan
ja opettelen sen käytön" tai
"lainaan kirjoja enemmän"

ja ennen kaikkea kaikille sopiva uuden vuoden
lupaus
• "nautin vuodesta 2011!"
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Vapaa-aikatoimen palsta
Mietteitä arjen keskeltä; tulevan vapaaehtoisuus vuoden kynnyksellä
Voisiko yksi tavoite olla ensi vuodelle tutustua
lapsiemme arkeen. Kuunnella, olla läsnä ja nähdä
mitä heille kuuluu. Ottaa selvää, mitä heidän elämänsä arki pitää sisällään. Totta kai nuoret kapinoivat jos yhtäkkiä alamme tivata heiltä: mitä teet,
missä menet, ketä tapaat. Mutta aloittakaamme
kysymällä: mitä sulle kuuluu? Kertokaamme
myös, mitä meille itsellemme kuuluu. Sanoitetaan
tunteemme ja ajatuksemme ja tukekaamme nuoria
samaan. Vastaukset voivat alussa olla hiljaisuutta,
hämmennystä ehkä jopa huutoakin. Yleensä sitkeys palkitaan, tai ainakin joskus myöhemmin nuori
ymmärtää meidän välittäneen.
Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi,
joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Vapaaehtoisuus antaa toisen mahdollisuuden tutustua nuoresi/lapsesi arkeen. Kunnassa
on monia mahdollisuuksia olla vapaaehtoisena; on
vanhempainyhdistykset, nuorisoseurat, eri urheiluseurat, partio sekä lukuisat muut yhdistykset. He
kaikki kaipaavat meitä aikuisia vapaaehtoisiksi.
Vireässä kunnassa on lapsilla ja nuorilla mahdollisuus valita se toinenkin vaihtoehto hengailun sijaan.

Vapaa-aikatoimen Pankista näkymä joelle päin

Ei hengailussakaan mitään vikaa ole, nuorisotoimessa me olemme tarjonneet turvallisen paikan
kavereiden tapaamiseen. Nuorisotila PoNu on
nuorten oma paikka, toinen olohuone. Sinnekin
tarvitsemme vapaaehtoisia, jotta nuorille on myös
tulevaisuudessa mukava paikka olla ja tulla. Siellä
pääset tutustumaan nuoriin ja heidän arkeensa,
siihen vapaa-aikaan josta ei välttämättä niinkään
kerrota vanhemmille. Toinen vaihtoehto on ilmoittautua mukaan katupartiointiin. Silloin näkisi,
kuinka nuoret viettävät viikonloppua ulkona.

On taas aika, jolloin arvioidaan mennyttä vuotta.
Teemme uudet tavoitteet ja suunnitelmat ensi
vuodelle niin töissä kuin omassa elämässämmekin. Helposti olemme oravanpyörässä, jossa meitä
arvotetaan sen mukaan, kuinka tehokkaita ja
kuinka paljon vähillä kustannuksilla saamme aikaan. Lapset ja nuoret seuraavat meidän arkea ja
oppivat kuinka pitää osata, voida ja pystyä menestyäkseen ja saadakseen tunnustusta.
Arkemme saattaa ajaa meidät suorittamisen ja
tehokkuuden tielle, ehdimmekö todella huomata ja
kuulla, mitä ympärillämme tapahtuu? Tiedämmekö, mitä läheisemme oikeasti tekevät, etenkin
lapset ja nuoret? Tunnemmeko heidän maailmansa?

Vastavuoroisesti nuoret saisivat mallin turvallisista aikuisista, joita kiinnostaa heidän maailmansa
ja oleminen. Yllätys voi olla molemmin puolista
kun antautuu keskusteluun ja huomaa ettei nuorten maailma ole pelkkää pahaa ja niskoittelua
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vaan aitoa ja oivaltavaa. Samalla eri sukupolvet
pääsisivät kosketuksiin toistensa kanssa ja ehkä
synnyttäisi molemmin puolista ymmärrystä erilaisiin asioihin.

Kaikille oikein hyvää
joulua ja antoisampaa
sekä avartavampaa
uutta vuotta!

Vapaaehtoisuus ei vaadi mitään muuta kuin avoimen mielen ja halukkuuden tehdä sitä. Se on pieni
satsaus omassa elämässä, mutta tekemällä sitä
saattaa edesauttaa jonkun lapsen tai nuoren elämän myönteiseen suuntaan. Ja ennen kaikkea siitä
tulee itselle hyvä mieli, olemme tehneet jotain
toisten eteen. Ehkä se on itsellemme pientä, mutta
jollekin hyvin merkityksellistä. Ehdotankin meitä
kaikkia harkitsemaan, miten omalta kohdaltamme
toteuttaisimme vapaaehtoisuuden vuotta ja miten
oppisimme kuuntelemaan lapsiamme ja nuoriamme paremmin.

Toivottaa
Tea Sellman
nuoriso-ohjaaja,
040 174 5069

Tekninen lautakunta kylässä
vapaa-aikatoimen Pankissa
Tekninen lautakunta piti marraskuisen kokouksensa 24.11.2010 vapaa-aikatoimen Pankissa
keittiön pöydän ääressä. Lautakunnan mielestä
kunnostetut tilat ovat hyvät ja toimivat.
Huomattiin, että nuoret ovat ottaneet paikan
omakseen, koska valon palaessa keittiössä, ovikello soi ja kokoukseen tulijoita olisi ollut
enemmänkin.
Lautakunta käsitteli
kokouksessaan mm.
yksityisteiden liikennemerkkiasioita,
tievalaistuksen rakentamista ja kunnossapitoa sekä
talousarviomäärärahojen muutoksia.
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto
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
soveltuu aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille.

Kevään uusille kursseille ilmoittautuminen alkaa
ma 3.1.2011 klo 9.00. Ilmoittautua voit joko
puhelimitse p. 040 314 5371 tai internetin kautta
www.mantsalanopisto.fi
Keväällä alkavia uusia kursseja:

Suomalaisia taiteilijapareja ja -koteja
(130161)
Pornaisten yläkoulu, Koulutie 4
FM Eija Olsson
kurssimaksu 28 e
to 18.00–19.30, 20.1.2011–10.3.2011, 14 t
Suomen taidehistoriassa on monta
mielenkiintoista taitelijaparia, joihin pääsemme
tutustumaan tällä kurssilla. Lisäksi tutustumme
tunnettuihin suomalaisiin taiteilijakoteihin mm.
Runebergin kotiin, Kalelaan ja Tarvaspäähän
(Axel Gallén-Kallela). Runsaasti kuvia!

Hopeaketjukurssin työ

Kudontaa ja punontaa koululaisille
(110468)
Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1
Eija-Sisko Jokinen
ma 10.00–14.30
ti 10.00–14.30
ke 10.00–14.30
to 10.00–14.30
6.6.2011–9.6.2011, 20 t
Kurssimaksu 35,00 e

5- kielisen kanteleen soittokurssi (110165)
Pornaisten yläkoulu, luokka Tempo, Koulutie 4
MuM Eila Hartikainen
Kurssimaksu 31,00 e
la 10.00–14.30
su 10.00–14.30
22.1.2011–23.1.2011, 12 t
Lapsille ja nuorille suunnatulla kurssilla
tutustutaan pienkanteleiden soiton
monipuolisuuteen. Kurssilla leikitään ja pidetään
hauskaa musiikin avulla, säveltäen, improvisoiden
ja soittaen kanteleelle soveltuvia kappaleita.
Kurssi päättyy vanhemmille pidettyyn konserttiin.
Kurssille voi tulla ilman omaa soitinta.

Kurssi on suunnattu 8-12-vuotialle koululaisille.
Kurssilla kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja
punotaan erilaisia nauhoja. Kurssipäivien aikana
ehtii kutomaan 2-3 pientä työtä. Kurssimaksu
sisältää 8euron materiaalimaksun. Muista ottaa
eväät mukaan.

Hopeaketjukurssi (110466)

Kuvanveistokurssi (110365)

Pornaisten yläkoulu, luokka Ateljee, Koulutie 4
Dipl.gemmologi Marita Lempinen
la 10.00–17.30
su 10.00–17.30
15.1.2011–16.1.2011, 16 t
Kurssimaksu 33,00 e

Pornaisten yläkoulu, luokka Picasso, Koulutie 4
Kuvataiteen maisteri Paula Salmela
la 10.00–15.30
su 10.00–15.30
29.1.2011–6.2.2011, 27 t
Kurssimaksu 41,00 e
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rajoittunut samojen tehtävien toistamiseen.
Tunnet, että koneesta ja ohjelmista voisi saada irti
enemmän, kun vain perehtyisi tarkemmin niiden
toimintaan. Sisältö: Kurssin tavoitteena on
tietokoneen ja toimisto-ohjelmien monipuolinen
peruskäyttö

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 29.–30.1 ja
5. –6.2. sekä loppuyhteenveto yhtenä iltana, josta
sovitaan yhdessä. Ilmoittautuminen kurssille 21.1.
mennessä.

Pilates 4 (830169)
Parkkojan koulu, Alkutaival 16
Jenni Aarniola
13.1.2011–14.4.2011, 17 t
to 19.00–20.00
Kurssimaksu 35,00 e
Tämä tunti sopii jo pilateksessa edistyneille.
Hallitset pilateksen perusteet. Tunnilla edetään
reippaammin liikkeestä toiseen ja käyttäen eri
variaatioita liikkeistä.

Esiintymistaidon kurssi (110262)
Pornaisten yläkoulu, luokka Tempo, Koulutie 4
TeM Mia Pätsi
Kurssimaksu 20,00 e
la 10.00–14.15
29.1.2011–2.4.2011, 15 t
Enintään 16 opiskelijaa
Esiintymistä voi harjoitella ja hyväksi esiintyjäksi
voi oppia! Kurssilla annetaan vinkkejä erityyppisiin esiintymistilanteisiin niin työelämässä kuin
harrastuksissa. Kurssilla tehdään erilaisia rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia, äänenhuoltoharjoituksia ja esiintymisharjoituksia. Lisäksi perehdymme esitelmien rakenteeseen. Opettajana on
teatteritaiteen maisteri Mia Pätsi. Esiintymistaidon
kurssi pidetään kolmena lauantaina: 29.1., 12.3. ja
2.4.2011 10.00–14.15. Tapaamiskertojen välissä
kurssilaisille annetaan työstettäväksi omaan työhön tai harrastuksiin liittyvä esittely, johon seuraavalla kerralla saa opettajalta palautetta. Tavoitteena on saada viimeiselle kurssikerralle valmiit
esittelyt, joita voi hyödyntää jatkossa.

Kuvanveistokurssin työ

Tietotekniikan laajennetut valmiudet
medium (340165)
Pornaisten yläkoulu, luokka Bitti, Koulutie 4
Merkonomi Ari Toivanen
ti 18.15–20.45
11.1.2011–15.2.2011, 18 t
Kurssimaksu 60,00 e
Kohderyhmä: Tietotekniikkaa jo jonkin aikaa
soveltaneet, joille toimisto-ohjelmien
alkeistoiminnot ovat tuttuja ja jotka haluaisivat
laajentaa osaamistaan. Tietokoneen peruskäyttö
on jo hallinnassa, mutta kaipaat uusia niksejä
tietotekniikan hyödyntämiseen. Olet käyttänyt
tietokonetta ehkä pitkäänkin, mutta käyttö on

Kiitämme kaikkia opiskelijoitamme
syyslukukaudesta ja toivotamme
Hyvää ja rauhallista joulua
Mäntsälän kansalaisopiston henkilökunta
Eija-Sisko Jokinen

9/24

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2010

Luonnollisesti Pornainen

Joulunajan jätehuolto
Joulukuuset vastaanotetaan maksutta keräyspisteisiin. Puujäte haketetaan ja toimitetaan polttoaineeksi. Pilkotun kuusen voi laittaa myös kiinteistön sekajäteastiaan, jolloin
se päätyy muun sekajätteen joukossa energiakäyttöön. Tietoa keräyspisteitä löytyy
osoitteesta www.iuj.fi.
Jouluvalot vastaanotetaan jäteasemilla
maksutta sähkö- ja elektroniikkajätteenä.
Kinkkurasvaa ei saa kaataa viemäriin.
Jähmettyneen rasvan voi laittaa omaan
kompostoriin tai pakattuna biojäteastiaan tai
sekajäteastiaan.
Lahjapaperit laitetaan sekajätteeseen, koska ne sisältävät niin paljon väriaineita, teippejä ja tarroja, etteivät ne sovellu keräyskartonki- tai paperinkeräykseen. Sekajätteet
toimitetaan polttoaineeksi Kotkan Energian
hyötyvoimalaan.
Ehjät paperit kannattaa käyttää uudelleen.

Jätteenkuljettajat alkavat ajaa jouluviikon jätetyhjennyksiä jo edeltävänä sunnuntaina, jotta kaikki
tyhjennykset saadaan hoidettua ennen juhlapyhiä.
Normaalit tyhjennyspäivät saattavat muuttua jouluviikolla, uuden vuoden viikolla ja loppiaisviikolla. Itä-Uudenmaan Jätehuolto ja jätteenkuljettajat toivovatkin asiakkailtaan malttia joulun jätehuollossa. Jätteet kannattaa lajitella erityisen huolella. Roskat kannattaa litistää tiiviiksi ja pakkausroskat voi laittaa esimerkiksi varastoon odottelemaan arkea ja jätteenkuljettajaa.

Joulunajan lajitteluvinkit
Foliovuoat ja kynttilätulien metallikuoret
vastaanotetaan maksutta hyötyjätepisteillä ja
jäteasemilla metallijätteenä. Metallijäte toimitetaan teollisuudelle uudeksi raakaaineeksi.

Pahvi- tai kartonkipakkaukset vastaanotetaan maksutta hyötyjätepisteillä keräyskartonkina. Ne toimitetaan uudeksi raakaaineeksi kartonkitehtaalle.
Uudenvuoden tinat vastaanotetaan maksutta hyötyjätepisteissä ja jäteasemilla metallijätteenä. Niitä ei saa laittaa sekajäteastiaan,
koska ne ovat ongelmajätettä suuren lyijypitoisuutensa vuoksi.

Ilotulitusraketit, jotka ovat räjähtämättömiä
tai vanhentuneita, palautetaan rakettien
myyjille tai pienet määrät poliisille. Ammuttujen rakettien jäämät voi laittaa sekajäteastiaan.
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Jäteasemien normaalit aukioloajat:

Jäteasemien aukioloajat

Domargårdin jäteasema, Ritamäentie 20, Porvoo: ma - pe 7-18, la 9-14
Mömossenin pienjäteasema, Ampumaradantie 3,
Sipoo: ti 11-19, pe 9-17
Askolan pienjäteasema, Hiidenkirnujentie 162,
Vakkola: to 10-18
Loviisan pienjäteasema, Urakoitsijantie 4, Loviisa: ma 10-18, to 9-17
Ruotsinpyhtään pienjäteasema, Teollisuustie 1,
Ruotsinpyhtää: ke 11-19

Jäteasemat ovat suljettuina jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja
loppiaisena. Uudenvuodenaattona Mömossenin
pienjäteaseman on suljettuna ja Domargårdin jäteasema suljetaan jo klo 15. Muuten jäteasemat
palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Kaikki Itä-Uudenmaan Jätehuollon jäteasemat
ovat pornaislaisten käytettävissä. Lähimpänä ovat
Sipoon Mömossenin pienjäteasema ja Askolan
uusi pienjäteasema. Pienjäteasemilla vastaanotetaan kotitalouksien lajiteltu hyöty- ja ongelmajäte
maksutta. Esim. sähkölaitteet, haravointijätteet,
risut, puujätteet, metalliromut, maalit, öljyt, energiasäästölamput. Sekajäte, kuten muovit, patjat,
sohvat ja remonttijätteet, vastaanotetaan maksua
vastaan (max 2 m3).

Esteetöntä kulkua lumiauroille ja pihateiden lumet omille
tonteille!
Katualueilla pysäköintiä tulisi talviaikaan välttää jos suinkin mahdollista, koska jokainen
kadulle pysäköity auto hidastaa ja vaikeuttaa
lumiauran työtä.
Yleinen katualue ei myöskään ole oikea paikka
kiinteistöjen pihojen lumille, ajoradalle tuotuna
ne haittaavat liikennettä ja tietävät lisäharmia
katujen auraajille.
Yritetään saada lumet ja autotkin mahdollisuuksien mukaan mahtumaan omille pihoille!
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Mustijoen perusturva
Päivähoidon aloitukseen yhteiset
käytännöt KUUMA-kunnissa ja
Hyvinkäällä
KUUMA-kuntien ja Hyvinkään kaupungin päivähoidossa on tänä syksynä otettu käyttöön yhteiset
toimintatavat lapsen päivähoidon aloituksessa.
Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista päivähoidon alkuvaiheessa.
Päivähoidon aloitus tapahtuu vaiheittain. Ennen
päivähoidon alkua vanhempien kanssa käydään
aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan päivähoitopaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen
kotona tai päivähoitopaikassa. Myös hoitopaikan
esimies tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi
palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita.
Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa
tulevaan päivähoitopaikkaan aloituskeskustelussa
sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen
aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä
päivähoitopaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin
ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on
lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen
turvaisaan päivähoidon aloitukseen.

Yhteiset aloituskäytännöt perustuvat kasvatuskumppanuuden periaatteisiin kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi (Marja Kaskela ja Marjatta Kekkonen: Kasvatuskumppanuus kannattelee
lasta, Stakes 2006).

Noin 2-3 kuukauden kuluttua päivähoidon aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien
kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Sen tavoitteena on oppia tuntemaan lapsi paremmin ja löytää tapoja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi tarkoituksena on
löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta päivähoidossa. Vanhemmat ja
kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen
toteutumista.

Yhteisesti sovitut käytännöt
harvinaisia näin laajalla alueella
Lapsen päivähoidon aloituksen käytäntöjä kokeiltiin ja kehitettiin kunnissa pilottina muutamissa
päivähoitoyksiköissä vuoden 2009 elokuusta vuoden 2010 toukokuuhun. Tämän jälkeen kaikissa
kunnissa on järjestetty koulutusta päivähoidon
henkilöstölle.
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Yhteisesti sovitut päivähoidon käytännöt näin
laajalla alueella ovat harvinaisia. Käytäntöjä on
ollut kehittämässä KUUMA-kuntien ja Hyvinkään
päivähoitohenkilöstö.

Mustamäki. Tällä hetkellä toimintamalli on käytössä Mustijoen alueella kaikissa päiväkodeissa.
Perhepäivähoitoon käytäntö laajenee kevään 2011
aikana.

Mustijoen varhaiskasvatuksesta pilottipäiväkoteina toimintakaudella 2009–2010 toimivat Pornaisissa Aurinkolinna sekä Mäntsälässä Amanda ja

Mikäli haluat asiasta lisätietoja ota yhteyttä päiväkodinjohtaja Satu Nevalaan tai Tiina Korhoseen.

Pornaisten Aurinkolinnan päiväkoti

Fysioterapia ja apuvälineet
Fysioterapian ajanvaraus ma-pe klo 12.30–13.00,
puh. 040 314 5172. Fysioterapiatilat sijaitsevat
Aurinkomäessä.

Fysioterapia ja apuvälinepalvelu ovat suljettuna joulun ja uuden
vuoden välipäivät eli
23.12.2010–2.1.2011.
Kiireellisissä apuvälineasioissa ota tänä aikana
yhteyttä numeroon
040 314 5092.

Apuvälinepalveluun yhteydenotot sekä apuvälineiden lainaus ja palautus ke klo 13.00–15.00 ja
pe klo 9.00–10.00 palvelutalo Värttinän kellarikerroksessa (Aurinkomäen palvelukeskuksen pihapiirissä), puh. 040 314 5172.
Fysioterapia ja apuvälinepalvelu ovat suljettuna
joulun ja uuden vuoden välipäivät eli 23.12.2010–
2.1.2011. Kiireellisissä apuvälineasioissa
ota tänä aikana yhteyttä numeroon 040 314 5092.
Titta Rauhala
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Uusikuraattori
kuraattori
esittäytyy
Uusi
esittäytyy
Olen Pornaisten kunnan uusi koulukuraattori Marika Puro. Aloitin työni marraskuun alussa ja näillä näkymin sijaisuuteni kestää kesäkuun 2011
loppuun. Työkenttääni kuuluvat kaikki Pornaisten
ala- ja yläkoulut. Ensitunnelmani Pornaisista ovat
positiiviset – vastaanotto kouluilla on ollut lämmin ja olen heti saanut kokea itseni tarpeelliseksi.
Töihin Pornaisiin kuljen naapurikunnasta Mäntsälästä, mistä olen myös kotoisin. Nykyiseen pestiini siirryin yksityisestä nuorisokodista, jossa ehdin
työskennellä kolme vuotta. Muuten työkokemusta
on kertynyt aina maatalouslomittajasta erityisluokanopettajan tehtäviin. Kuraattorin työssä minua
kiehtoo paitsi ihmisläheisyys, myös mahdollisuus
moniammatilliseen yhteistyöhön lasten ja nuorten
tukemiseksi. Pidän myöskin siitä, että nykyisessä
työssäni saan kehittää ja kehittyä – mm. Mustijoen
perusturvan kanssa on mielenkiintoinen projekti
juuri pääsemässä vauhtiin.
Koulukuraattorin juttusille voi oppilas hakeutua
itse tai tulla ohjatuksi esim. opettajan, huoltajan
tai koulun oppilashuoltoryhmän kautta. Yhdessä
voimme etsiä ratkaisuja koulunkäyntiin, vapaaaikaan tai vaikkapa kaverisuhteisiin liittyviin
pulmiin. Uusi työhuoneeni löytyy kunnantalon
perältä, mutta minuun törmää varmasti kouluillakin. Hihasta saa aina nykäistä, oveen koputtaa, tai
sitten voi laittaa viestiä Helmi-reissupostin välityksellä.

Parkkojan koulu

Puhelimitse minut tavoittaa numerosta
040 7368 544.
Mukavaa joulunodotusta kaikille, jaksetaan ottaa
vielä viimeinen rutistus ennen lomaa!

Jokimäen koulu

14/24

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2010

Kirveskosken Wanha koulu

Luonnollisesti Pornainen
Kaavoituskatsaus 2010
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Linnunlaulun uusi asuinalue
Uuden Linnunlaulun asuinalueen katujen, vesi- ja viemärijohtojen rakennustyöt aloitettiin keväällä ja nyt ennen lumien tuloa Alatalonkuja, Ylätalonkuja, Rintamamiehentie ja
Kulmatie saatiin valmiiksi. Ensi keväänä tehdään vielä viimeistelytöitä, esimerkiksi katuvalaistus.
Alueen uusille tonteille ovat jo ensimmäiset rakennukset
nousemassa. Ensi kesän rakentamista varten alueella on
vapaana 11 kunnalla myynnissä olevaa tonttia ja muutama
yksityisen omistama.
Vapaista tonteista tarkemmin kotisivuilta:
www.pornainen.fi kohdassa rakentaminen ja ympäristö/tontit

Portin yritysalue
Järvenpään tien varrella olevan Portin yritysalueen ensimmäisen vaiheen tonteista viisi on rakennettu tai
rakenteilla. Alueen Läpimurrontiellä on tällä hetkellä vielä seitsemän tonttia myytävänä. Yritysalueen ensimmäisen vaiheen toteuduttua, aloitetaan kakkosvaiheen kunnallistekniikan rakentaminen.
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Tehtäviä ym.
Keksi sana
Keksi vihjeiden perusteella nuolella osoitettuun pystyruudukkoon sana.
Sanan vihje: äänestettiin pari vuotta sitten messuilla ylivoimaiseksi voittajaksi muutamasta vaihtoehdosta.
Kaikki ruudukon sanat liittyvät Pornaisten kuntaan. Vastaus tehtävään löytyy tämän lehden sivulta 22.


1.
Vihjeet:

2.

1.
2.
3.
4.

3.
4.
5.
6.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7.
8.
9.
10.
11.

Kylä
Esikoululaisten iltapäivähoitopaikka
Vapaa-aikatoimen uusi toimisto
Messukyselyn mukaan Kirkonkylän
kaunein rakennus
Johtaa kunnanvaltuustoa
Käsityökeskus
Nimikkokasvi
Melontareitti
Uusin asuntoalue
Uimaranta
Yritysalueen katu

Tunnistatko käyttötarkoituksen?
Tiedätkö kuvien esineiden käyttötarkoituksen? Vastaus löytyy sivulta 22.
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Menovinkkejä: Teatteria
Laukkosken Filisteri-teatterilta on valmistunut jo perinteisesti teatteriesitys heti alkuvuodeksi 2011.
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Matkahuolto tiedottaa
Käyttämättömät matkat ja päivät tulisi käyttää
loppuun ennen latausta. Mikäli voimassa olevia,
käyttämättömiä matkoja tai päiviä ei ole pystytty
käyttämään loppuun, niiden arvo hyvitetään latauksen yhteydessä.

Hyvät seutu- ja työmatkalippuja
käyttävät asiakkaat!
Joukkoliikennelain muutoksen johdosta Matkahuollon seutu- ja työmatkaliput joudutaan päivittämään. Päivitys ei koske Kelan opiskelijaseutulippua.

Matkahuollon toimipaikassa tehdyn latauksen
jälkeen seutu- ja työmatkaliput voi taas ladata
tavalliseen tapaan Matkahuolloissa, R-kioskeilla
ja busseissa.

Päivityksestä johtuen seuraava 1.tammikuuta
2011 jälkeen tehtävä matkakortin lataus on
suoritettava Matkahuollon omassa toimipaikassa.

Lisätiedot: matkahuolto.fi ja p. 0200 4000 ma-pe
klo 8-19. Puhelun hinta on 1,70 €/min. + pvm.

Vastaukset sivun 20 tehtäviin
Vastaus ruudukkotehtävään

Vastaus käyttötarkoitukseen

Vastaus sivun 20 tehtävään on sinitiainen,
joka valittiin Pornaisten nimikkolinnuksi
vuoden 2008 Pornaisten messuilla.

Kuvissa on närelenkki eli karhakkalenkki.
Yhdestä ohuesta näreestä (kuusesta) vääntämällä tehty
uittopuomien yhteen sitomisessa käytetty uittolenkki,
närelenkki.



LA U K KOS K I
2.
LEPP I S
3.
PANKK I
4.
K I RKKO
5.
YRT T I
A I V I NA
6.
PEL LAVA
7.
8.
MU S T I J O K I
9.
L I NNUN L AU L U
10.
H I ETANEN
11. M O R E E N I T I E
1.

Sään katsominen närelenkistä:
Närelenkki elää ulkona sään vaihtelujen mukana eli
aurinkoisella säällä lenkki avautuu kun taas pilvisellä
ilmalla se pysyy tiukasti paketissa.
Vastaus haettu www-osoitteesta:
http://wikikko.info/wiki/N%C3%A4relenkki
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Hyvää Joulua!
Kunnantalon väki haluaa toivottaa Hyvää Joulua
oheisen joulupullaohjeen myötä! Ohje on otettu Kotilieden Joulukirjasta.
Valmista pullataikina. Liuota hiiva kädenlämpöiseen maitoon tai
veteen. Sekoita joukkoon suola, sokeri, kardemumma ja kananmuna. Lisää taikinanesteeseen sahrami. Huom. kuivahiiva lisätään
jauhoihin sekoitettuna hieman kädenlämpöä kuumempaan nesteeseen.
Lisää vehnäjauhot vähitellen ja alusta taikina hyvin vaivaten. Lisää
pehmeä rasva alustamisen loppupuolella. Jauhoja on riittävästi
kun taikina irtoaa kädestä, mutta on silti pehmeää. Laita taikina
peitettynä kohoamaan lämpimään vedottomaan paikkaan.
Sekoita luumusoseen joukkoon mausteet. Valmista vaniljatäyte.
Sekoita kastikeainekset ja perunajauhot keskenään. Lisää joukkoon maito ja sekoita tasaiseksi. Sekoita lopuksi joukkoon rahka.

Vanilja-luumuboston
(n. 20 annosta)
2,5 dl maitoa tai vettä
1 pussi kuivahiivaa tai 25 g tuoretta
hiivaa
1 muna
1¼ sokeria
1 tl suolaa
1 rkl kardemummaa
n. 6-7 dl vehnäjauhoja
100 g voita tai margariinia
¼ tl sahramia

Kauli taikina noin 30 x 50 cm:n kokoiseksi levyksi. Levitä päälle
ensin luumutäyte ja sen päälle rahkatäyte. Kääri rullalle ja leikkaa
12 osaan.
Laita palat voideltuun pyöreään irtopohjaiseen kakkuvuokaan ja
anna kohota.
Voitele munalla ja ripottele pinnalle raesokeria. Paista uunin alatasolla 200 asteessa noin 30-40 minuuttia. Peitä pullan pinta foliolla
tai leivinpaperilla loppuvaiheessa, jos pinta tummuu liikaa.
Koristele jäähtynyt pulla sokerikuorruteraidoilla.

Luumutäyte:
1 purkki luumusosetta (torttutäytettä)
½ tl kanelia
1 rkl konjakkia
Vaniljatäyte:
1 pss vaniljakastikejauhetta
2 rkl perunajauhoja
2 dl maitoa
200 g maitorahkaa
Voiteluun:
muna
Päälle:
raesokeria
pursotettavaa sokerikuorrutetta

”Tuotekehittelyäkin” on kunnantalon leipureiden kesken harrastettu, tässä muutamia vinkkejä ja kommentteja:
• vaniljatäyte vaatii testimaistajien mielestä hieman sokeria (n. ½ dl tai maun mukaan)
• rahkan tilalla on käytetty myös vaniljarahkaa
• konjakin voi korvata esim. omenamehulla, mantelilikööriä on myös kokeiltu ja hyväksi havaittu
• luumusoseen voi korvata omena-vanilja torttutäytteellä
• voi hyödyntää myös oman pakastimen sisältöä, esim. omenasosetta, jonka mausteeksi sopii kaneli. Omia
soseita käytettäessä lisätään ripaus perunajauhoja, että sose hyytyy paistettaessa ja pysyy pullan sisällä!
• rullasta leikattuja paloja on paistettu yksittäin leivinpaperin päällä pellillä, myös muffinssivuokia voi käyttää.
Napakasta taikinasta tehdyt versiot pysyivät paistettaessa hyvin kuosissaan ilman vuokiakin ja myös täytteet
pysyivät valumatta pullien sisällä. Rullasta on tehty myös kranssi.
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