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Hyvät lukijat 
 

 

Kesätoimintaa kaipaaville on  

toukokuussa koteihin jaetussa 

 vapaa-aikatoimen Kesäpörriäisessä  

paljon tietoa niin kunnan kuin  

järjestöjenkin järjestämistä  

tapahtumista. 

 

Myös tässä lehdessä on joitakin  

kesän menovinkkejä.  

Tervetuloa osallistumaan. 

 

Hyvää ja rentouttavaa kesää! 
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Kunnanviraston sulkeminen kesällä 
 

Kunnanvirasto  
on suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa eli  
4.7.–31.7.2011.  
 

Kirjasto  
on auki koko kesän hieman muutetuin kesäauki-
oloajoin eli  
ma, ti ja to 12.00–19.00 
ke, pe ja arkipyhien aattoina 10.00–15.00  
Juhannuksen aukioloajat 
23.6.2011 klo 10.00–15.00 
24.6.2011 suljettu 
 

Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto,  
kotikunta Askola, suljettu 4.-24.7.2011 
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata  
päivystäjiltä seuraavasti  

 4.7.–8.7. puh. 040 763 9389   
(Päivi Kauppinen-Ketoja) 

 11.7.–15.7. puh. 0400 841 151  
(Antti Ikonen) 

 18.7.–22.7. puh. 0400 415 083  
(Matti Männikkö) 

 ympäristönsuojelussa ei ole erillistä päivys-
tystä, kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä 
rakennustarkastaja 

 

Vesilaitoksen päivystys 
Mäntsälän Vesi 

 työaikana 040 3145 436 
 muulloin 0400 802 591 

 

Päivystävä palomestari 09 8394 0803 ja  
päivystävä palotarkastaja 09 8394 0004.  
 
Pornaisten terveysasema 
ajalla 4.7.–31.7.2011 vastaanottotoiminta painot-
tuu päivystykselliseen toimintaan. 
Ajanvaraus ma-pe 8-11 puhelin 019 264 5810 
 
Sosiaali- ja terveystoimen eli Mustijoen perus-
turvan osalta kesäaukioloajat löytyvät Mäntsälän 
kunnan kotisivuilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ikä-infot syyskaudelle 
 
Pornaisissa järjestetään syyskaudella 2011 Ikä-Infoja Värttinän kerhohuoneessa, Mäntymäentie 1, perjantai-
sin klo 10.00–12.00 seuraavin aihein:  
 
23.9.2011 Aihe: Itsehoito – oman terveyden ylläpitäminen/ vs. avopalvelupäällikkö Pertti Sopanen 
21.10.2011 Aihe: Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja lainsäädäntö/ perusturvajohtaja Eija Rintala 
18.11.2011 Aihe: Ikäihmisten edunvalvonta/ edunvalvoja Anna-Maija Karinkallio. 
 
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan! 

Kesäaukiolot 
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Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa 

ja taloudessa 
 
Kunnan voimakas velkaantuminen saatiin katkais-
tua ainakin väliaikaisesti kertomusvuoden aikana.  
Uutta pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin 
oli varauduttu nostamaan talousarvion mukaisesti 
2.000.000 €. Sitä ei kuitenkaan tarvinnut nostaa 
ollenkaan vaan tarvittava rahoitus voitiin hoitaa 
tulorahoituksella ja Kuntarahoitus Oy:n kuntato-
distuksilla. Lainoja maksettiin pois 1.134.112 €, 
mikä oli pitkäaikaisten lainojen nettovähennys 
vuoden aikana. Lainamäärä asukasta kohti aleni  
2.518 €:sta 2.275 €:oon. 
 
Verotulot kasvoivat vuoteen 2009 verrattuna 
497.808 € eli 3,3 %. Lisäykseen ovat vaikuttaneet 
kunnan väestömäärän kasvu ja kohtalaisen alhai-
sena pysynyt työttömyysaste. 
 

Valtionosuudet vähenivät vuoteen 2009 verrattuna 
115.346 € eli -1,7 %. 
 
Työllisyystilanne huononi hieman edellisvuodesta 
eli 1,8 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttö-
myysasteen ollessa 5,0 %, kun se oli edellisenä 
vuonna 3,2 %. Korkeimmillaan työttömyyspro-
sentti oli heinäkuussa (5,9) ja alimmillaan huhti-
kuussa (4,4). Yli vuoden työttömänä olleiden kes-
kimäärä oli noin 26 % kaikista työttömistä työn-
hakijoista. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 
24 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 
119 henkilöä/kk. Avoimia työpaikkoja oli keski-
määrin 5 kuukaudessa. 
 
Kertomusvuoden tulos heikkeni hieman edelliseen 
vuoteen verrattuna ja on 1.093.884 € (1.278.802 
€/2009). Vuosikatekin heikkeni edellisvuoteen 
verrattuna 160.511 € ja on 2.460.294 € (2.620.805 
€/2009). 
 
Rahoituskulut alenivat edelleen edelliseen vuoteen 
verrattuna, noin 116.632 €, mikä johtui syksyllä 
2008 alkaneesta korkotason laskusta. Korkotaso 
on tällä hetkellä niin alhaalla, että tulevina vuosi-
na on kuitenkin syytä varautua korkokulujen kas-
vuun, koska uutta lainaa joudutaan ottamaan van-
hojen lainojen maksuun ja suunniteltuihin inves-
tointeihin. 
 
Vuoden 2009 alusta Pornainen ja Mäntsälä muo-
dostivat yhteistoiminta-alueen (Mustijoen perus-
turva) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi. 
 
Käyttötalousosan toteutumisvertailua 
 
Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot 
olivat 22 milj. €, eli 0,4 milj. € pienemmät kuin 
korjatussa talousarviossa. Toimintamenot olivat 
1,2 milj. € eli 5,9 % edellisvuotta suuremmat. 
Toimintatuotot lisääntyivät edellisestä vuodesta 
607.267 € eli 25,1 %.  
 
Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista 
muodostivat palvelujen ostot, joiden osuus toimin-

Tilinpäätös 2010  

Tilinpäätös 2010   TP TP TA

2009 2010 2011

Asukasluku 5 070 5 110 5 238

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 19,50

Kiinteistövero

- yleinen 0,75 1,00 1,00

- vakituiset asunnot 0,36 0,5 0,50

- muut asunnot 0,96 1,00 1,00

- yleishyödylliset yhteisöt - - -

- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 3,00 3,00

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00
Toimintatulot, milj.euroa 2,2 2,8 2,9

Muutos-% -1,4 25,3 6,2

Toimintamenot, milj. euroa 20,9 22,1 23,0

Muutos-% 0,6 5,9 4,1

Verotulot, milj. euroa 15,0 15,5 15,6

Muutos-% 5,9 3,3 0,5

Euroa / asukas 2 963 3 037 2 849

Valtionosuudet, milj. euroa 6,6 6,5 6,5

Muutos-% 5,7 -1,7 0,0

Euroa / asukas 1305 1 272 1 186

Vuosikate, milj. euroa 2,6 2,5 1,7
Prosenttia poistoista 195 180 124

Euroa / asukas 517 481 319

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,7 1,7 1,6

Lainakanta, milj. euroa 12,7 11,6 12,2

Euroa / asukas 2 516 2 275 2 329
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Yhteisöavustusten haku  
 

Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset ovat 
haettavana 31.8.2011 mennessä. 
 

Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten ja-
kamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet: 
 

1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja 
sen kotipaikka tulee olla Pornainen tai yhdistyksel-
lä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa. 
 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen 
vastaista. 
 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan 
ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 
 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden 
muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 
 

5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudes-
taan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämis-
tä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen 
vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus). 
 

6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli 
näitä ohjeita rikotaan. 
 

7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja 
niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

 

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa hakuajan 
kuluessa kunnanhallitukselle osoitteella: Pornaisten 
kunnanhallitus, PL 21, 07171 Pornainen. Hakemuslo-
makkeita on saatavissa kunnantoimistosta tai niitä voi 
tulostaa kunnan kotisivuilta Ajankohtaista-palstalta. 
 

tamenoista on kasvanut koko ajan ja erityisesti pe-
rusturvapalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelta 
ostettavaksi olivat jo noin 65 % (55 %/2009). 
Toiseksi suurin kuluerä olivat henkilöstömenot, 
joiden osuus taas on laskenut em. syystä ja olivat n. 
28 % (28 %/2009) toimintamenojen loppusummas-
ta.  
 
Hallintokunnista kunnanhallituksen osuus toimin-
tamenoista oli suurin, koska perusturvapalvelujen 
osuus talousarviossa kuuluu nyt kunnanhallituk-
sen alle. Osuus oli noin 60 % (61 %/2009) ja kas-
vu edellisvuodesta 4 %. Seuraavina olivat sivis-
tyslautakunta 29 % (29 %/2009), kasvu edellis-
vuodesta 8,4 %  ja tekninen lautakunta   9 %:n 
(8,5 %/2009) osuudella, kasvu edellisvuodesta 
13,1 %.  
 
Käyttötuloista teknisen lautakunnan osuus oli 
suurin, noin 67 % (79 %/2009). Tulojen kasvuun 
on vaikuttanut se, että tekniselle lautakunnalle 
kirjattiin Mustijoen perusturvalle vuokrattujen 
tilojen vuokratulot. Seuraavana oli kunnanhallitus 
24 %:n (17 %/2009) osuudella. Sivistyslautakun-
nan tulojen kasvu oli huomattava johtuen eri 
hankkeisiin saaduista valtionrahoituksista. Samoin 
vapaa-aikalautakunnan tuloja kasvattivat eri 
hankkeisiin saadut valtionrahoitukset. 
 
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 
27.6.2011 
 
Lisätiedot: 
Timo Kaikkonen, kamreeri, puh. 040 7191 885 
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 
 

 
 
 

 

Järjestö- ja seurojentalojen avustukset 
 

Vuoden 2011 talousarviossa on varattu määrärahaa 
järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. 
 

Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja seuratalojen 
avustuksia varten tulee toimittaa 31.8.2011 mennessä 
kunnanhallitukselle osoitteella PL 21, 07171 Pornai-
nen. 

Avustukset haettavana  
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Pornaisten kunnankirjasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pellavasalin näyttelyt 
 

Kesäkuu vapaa 
Heinäkuu Ritva Reinilä 
Elokuu Marja Klaavo 
Syyskuu Aulis Hyötyläinen 
Lokakuu PPNS 
Marraskuu Pornaisten VPK 
Joulukuu Pornaisten VPK 
 

Uusi palvelu… 
 

Otimme kesäkuun alusta käyttöön palvelun, joka 
mahdollistaa saapumisilmoitusten vastaanottami-
sen tekstiviestinä! Palvelu on asiakkaillemme 
maksuton. Palvelun tarkoituksena on tarjota eri 
vaihtoehtomuotoja saapumisilmoitusten vastaan-
ottamiseksi sekä nopeuttaa aineiston kiertoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esikoululaisten kirjastipendien  

saajat 2011 
 

Kirveskosken koulu: 
0A ryhmä Hait Emil Kortetjärvi 
0A ryhmä Lentoliskot Rosanna Pitkänen 
0B ryhmä Delfiinit Benny Ruskeepää 
0B ryhmä Sisiliskot Jasmine Partanen 
Laukkosken koulu: 
Karhu-ryhmä Nia Mäkinen 
Kettu-ryhmä Mimosa Kauno 
Halkian koulu: 

Ryhmä Karviaiset Juho Paussonen 
Ryhmä Mansikat Mimosa Autio 
Ryhmä Mustikat Liine Kanerva 
 

Sivistyslautakunnan puolesta haluan toivottaa 
oikein hyvää kesää ja onnea alkavalle koulutielle 
kaikille esikoululaisille! 
Marianne Lindblad, kirjastotoimenjohtaja 

Tilastoja vuodelta 2011 
 
Ensimmäinen luku on Pornaisten luku ja suluissa 
oleva luku on Uudenmaan keskiarvo 

 kokonaislainaus/asukasluku  16,89 (16,29) 
 lainaajia/asukasluku 41,48 % (36,95 %) 
 fyysiset käynnit 43 769 
 verkkokäynnit 99 102 
 hankinnat  2 894 
 lehdet        83 

 
Tervetuloa hakemaan kirjastosta mukavaa kesälu-
kemista! Jos syksyn ajatteleminen tuntuu tylsältä, 
voin kertoa sen ilouutisen, että syksystä on tulossa 
upea kirjasyksy. Tulevan syksyn ja talven uutuus-
kirjat on tilattu ja tulossa on sekä kirjoja tutuilta 
kirjailijoilta että mielenkiintoisia esikoisteoksia. 
 

Kirjaston henkilökunta toivottaa kaikille kuntalai-
sille ja kesäasukkaille oikein hauskaa kesää! 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen 
s-posti: porkir@pornainen.fi 
puh. 040 174 5060 
kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad 
puh. 040 356 8573 
 
Kesäaukioloajat (1.6.–31.8.) 
ma, ti ja to 12.00–19.00 
ke, pe ja arkipyhien aattoina 10.00–15.00 
Juhannuksen aukioloajat 
23.6.2011 klo 10.00–15.00 
24.6.2011 suljettu  
 
Kirjastontädit lomailevat ja lukevat kesän aikana 
paljon hyviä kirjoja laiturilla, mutta kirjasto on silti 
koko kesän auki kesäaukioloaikojen puitteissa. 
 

 

 
Oletko muuttanut/muuttamassa, onko  
puhelinnumerosi muuttunut? Muistathan  
ilmoittaa muutokset myös kirjastoon! 
 



Luonnollisesti Pornainen 
 
 
 

 

 
7/24 

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2011 
 

Kirjaston ”myllerrys” jatkuu 
 

Aikuisten osastolle on tullut uusi, uljas av-
hyllykkö. Siitä löydät aikuisten ja lasten dvd-
elokuvat, aikuisten Wii-konsolipelit ja toisella 
puolella hyllykköä on aikuisten musiikkiäänitteet. 
 

Aikuisten osastolla tänä kesänä löytävät uuden 
paikan vielä sekä äänikirjat että runoteokset. 
Myös lasten osastolla tulee muutoksia aineiston 
paikkojen suhteen. Pyydämme anteeksi myller-
ryksestä aiheutunutta vaivaa. Tarkoituksena on 
saada aineisto helpommin saavutettavaksi. 
 
 
 
 

Kirjaston kuulumisia lyhyesti 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 
Pornaisten kunnankirjastolle 15 000 euron eri-
tyisavustuksen. Raha tullaan käyttämään pro-
jektiin, joka kulkee työnimellä "Tyhjästä huo-
neesta tehokkaaseen käyttöön: kirjastokäytön 
ja mediakasvatuksen opetuksen tehostami-
nen".  

 

 Pornaisten kirjastotoimenjohtaja Marianne 
Lindblad on saanut Uudenmaan elinkeino- lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta avustuksen 
osallistumiseen Next Library-konferenssiin 
Tanskassa. 

 
 

 
 
 
 
 

Bussiaikatauluista 
 

Sipoon ja Pornaisten bussiaikatauluesite 6.6.2011–3.6.2012 
 
Sipoon ja Pornaisten yhteinen bussiaikatauluesite jaetaan talouksiin kesäkuun puolivälissä. Esitettä saa myö-
hemmin myös busseista, ko. kuntien infoista sekä Porvoon, Nikkilän, Kampin ja Keravan linja-autoasemilta. 
 

Myöhäisvuorot jatkuvat 
 
Myöhäisvuorot ajetaan jatkossakin Pornaisista klo 21.25 Nikkilän kautta Helsinkiin ja takaisin Helsingistä 
klo 22.40 Pornaisiin. 
 

Sunnuntaivuorot jatkuvat 
 
Helsingin, Nikkilän ja Pornaisten väliset sunnuntaivuorot jatkuvat ostoliikenteenä. Vuoro lähtee Pornaisista 
klo 14.10 ja 18.35 Nikkilän kautta Helsinkiin ja Helsingistä klo 17.05 ja 20.05 Nikkilän kautta Pornaisiin. 
 

Uusi vuoro Järvenpäästä Pornaisiin 
 
15.8.2011 lukien alkaa koulupäivin maanantaista perjantaihin kulkea Järvenpäästä Pornaisiin uusi bussivuo-
ro. Bussi lähtee Järvenpään rautatieasemalta klo 17.00. Bussi lähtee Nikkilästä Itäisestä Jokipuistosta klo 
15.55 ja jatkaa Nikkilän linja-autoasemalta Paippisten kautta Järvenpään rautatieasemalle. 
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Pornaisiin menestystä Barbara Petchenik -lasten maailmankarttakilpailussa 
 
Yläkoulun oppilailla oli mahdollisuus osallistua 
maantiedon ja kuvataiteen tunneilla alle 16-
vuotiaille koululaisille suunnattuun kansainväli-
seen Barbara Petchenik –karttapiirustuskilpailuun. 
Kilpailun teemana oli ”elämämme yhteisessä 
maailmassa”, jonka tuli ilmetä selkeästi piirrok-

sessa tunnistettavana viestinä: maailmankarttana 
tai maapallona. Yläkoulun oppilaan, Juuso Valko-
sen työ osallistuu kansainväliseen Pariisin kilpai-
luun 3.-8.7.2011 ja Suvi Rinteen sekä Anna Pursi-
aisen työt saivat Suomen osakilpailussa kunnia-
maininnat. 

 
Suomen Kartografinen Seura 
palkitsee osallistujat syksyn 
2011 aikana. Kansainvälinen 
Kartografinen Seura ICA 
perusti piirustuskilpailun 
vuonna 1993 kunnioittaen 
seuran varapresidentin Bar-
bara Petchenikin elämäntyö-
tä lasten karttatuntemuksen 
lisäämiseksi.  
 
 
 
 
 
 
 

Koulujen kuulumisia 

Juuso Valkonen,  Pornaisten yläkoulu, “Don’t eat my world’’ 

 

Suvi Rinne, “Football aroud the world” 

 
Anna Pursiainen  “Palapeli” 

 

Lisää tietoa kilpailun tulok-
sista nettisivuilta: 
http://blogs.helsinki.fi/geopiste_
luma/2011/05/11/barbara-
petchenik-lasten-
maailmankarttakilpailun-
suomen-parhaimmisto/ 
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Ysipäivä Pornaisten yläkoululla 5.5.2011 
 

 
Pornaisten yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille tors-
tai 5.5. oli poikkeuksellinen koulupäivä. Kauniit 
ja komeat yhdeksäsluokkalaiset saapuivat aikuis-
maisen arvokkaasti kouluun ysipäivän oppilas-
konserttiin. Tunnelma oli odottava ja jännittynyt. 
Minna Vihko oli harjoituttanut koulumme oppilai-
ta konserttia varten. Jokainen esitys oli persoonal-
linen ja viihdyttävä. Erityisesti sävähdyttivät Rosa 
Kuitusen ensiesiintyminen Emilie Autumnin lau-
lulla ”What If” ja Lilli ja Lotta Sunin espanjankie-
linen duetto. Konsertin jälkeen muistettiin muu-
tamia ysejä hupimielessä jaetuilla Vuoden ysi – 
titteleillä.  
 
Tanssiaiset alkoivat poloneesilla, kaikkien ysien 
astellessa juhlasaliin. Tanssiaisten aikana nähtiin 
perinteisiä vanhojenpäivän tansseja, mm. tango, 
lambeth walk, mignon ja salty dog rag. Tanssipa-
reja oli noin 25 ja he olivat harjoitelleet ahkerasti 
liikunnanopettajien Ulla Sirviö-Hyttisen ja Tomi 
Gröhnin johdolla kolmen viikon ajan. Lopuksi 
yleisöllä oli mahdollisuus osallistua valssiin ja 
letkajenkkaan. Tanssiaisten jälkeen oli vuorossa 
koulumme perinteinen ysien juhlaruokailu. 
 
Iltajuhla oli päiväjuhlan uusinta ja sinne oli kut-
suttu ysien ja konsertin esiintyjien vanhemmat 
sekä sivistyslautakunnan jäsenet. Kouluravintola 
Kulinaarissa oli nähtävillä oppilastöitä lukuvuo-
den varrelta ja Pornaisten vanhempainyhdistys 
tarjosi kahvituksen vanhemmille. Vanhempien 
kommenteista voi päätellä tilaisuuden onnistuneen 
ja sen, että vanhemmat kokivat nuoret aikuismai-
sen arvokkaina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ysipäivän kuvaajana toimi yhdeksäsluokkalainen Erika Laine ja jutun kirjoitti 9 b luokka. 

Konsertissa esiintyivät Hanna-Maija Perttola ja  
Rosa Kuitunen 
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Terveisiä kansalaisopistolta 
 
Opiston näyttelyyn tutustui Mäntsälässä, Pornai-
sissa ja Pukkilassa yhteensä noin 700 vierailijaa. 
Kiitos kaikille näyttelyyn töitään näytteille tuo-
neille henkilöille, talkoolaisille ja vierailijoille! 
 
Mäntsälän kansalaisopiston kurssiohjelma ilmes-
tyy opiston kotisivuille 
www.mantsalanopisto.fi kesäkuussa. Tulevana 
lukuvuonna opisto tarjoaa Pornaisissa mm. käden-
taitoja, musiikkia, kieliä ja liikuntaa. Taiteen pe-
rusopetuksessa aloitamme aivan uutena var-
haisikäisten ryhmän, joka on tarkoitettu 5-6 vuoti-
aille samoin alkaa kuvataiteessa peruskurssi 1 
alakouluikäisille. Uusia aluevaltauksia ja uusia 
kursseja ovat ”Kotipihan hyötykasvit” ja ”yrttien 
viljely ja käyttö”  -kurssit. Uutena kurssina liikun-
tatarjonnassa on kuntonyrkkeily, jota ohjaa Jenni 
Aarniola. Opiston opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin 
talouksiin viikolla 32. Ilmoittautuminen Opiston 
kursseille alkaa 25.8. 
 
Hyvää kesää toivottaa  
Mäntsälän kansalaisopisto 
Eija-Sisko Jokinen 
 
 
 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 
 

Tilkkutyökurssin töitä 

 

Taiteen perusopetuksen kuvatiederyhmien  
yhteinen työ 
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Terveiset Aurinkomäestä 
 
Keväinen tervehdys Aurinkomäestä, meillä on 
pihasiivoukset tehty ja suunnitelmissa on kesä-
kukkien laittamista kaikkien iloksi. Aurinko läm-
mittää jo mukavasti ja olemme nauttineet siitä 
ulkoillen ja linnun laulua kuunnellen päivittäin.  
 

Aurinkomäki on tuttu Pornaislaisille entuudes-
taan, mutta pieniä muutoksiakin on tapahtunut. 
Tässä on tietoa nykyisestä toiminnasta. Aurinko-
mäessä on asukaspaikkoja 28. Meillä on yksi vuo-
rohoitopaikka, joka on ahkerassa käytössä. Vuo-
rohoitoon pääsee omaishoitajan vapaan ajaksi 
muutamasta päivästä viikkoon. Vuorohoitopai-
koista on olemassa kriteerit ja yhteyshenkilönä on 
palveluohjaaja Liisa Sulopuisto. Kaikki muut 
asukkaat ovat meillä pysyväispaikalla. Meillä 
panostetaan kodinomaisuutteen ja aktiiviseen 
toimintaan. Henkilökunta on tuonut vanhoja esi-
neitä, joita mukava katsella ja muistella entisiä 
aikoja. 
 

Aurinkomäen toiminnasta vastaa osastonhoitaja 
Seija Nurisalo. Meillä on kaksi sairaanhoitajan 
tointa, joista toinen on osa-aikainen. Lähihoitajia 
on kuusitoista ja olemme saaneet kaksi monitai-
toista laitoshuoltajaa. Lisäksi Aurinkomäessä on 
viriketoiminnan ohjaaja ja fysioterapeutti.  
 

Iloksemme olemme saaneet viriketoiminnanohjaa-
ja Marja Raution työpanoksen osastoille päivittäi-
seksi.  Osastoilla hän järjestää erilaisia viriketoi-
minnan ryhmiä. Kirjastossa on kolmena päivänä 
erilaisia ryhmiä ja niiden tarkoituksena on ylläpi-
tää asukkaiden nykyistä toimintakykyä. Ryhmät 
antavat osallistujille mielenkiintoista tekemistä ja 
sisältöä elämään. Ryhmissä vallitsee iloinen ilma-
piiri ja puheen sorina ja tekemisen halu, sekä taito. 
Ryhmät katkaisevat arjen askareet hetkeksi ja 
nämä hetket antavat voimavaroja.  Viriketoiminta 
on perusturvan järjestämää toimintaa.  
 
 
 

Seurakunta järjestää viikoittain tilaisuuksia Au-
rinkomäen asukkaille, josta suuret kiitokset heille. 
 

Fysioterapeutti Titta Rauhala ohjaa osastoilla kah-
tena iltapäivänä viikossa fysioterapia ryhmiä. 
Lääkärin lähetteellä on mahdollisuus saada yksilö-
fysioterapiaa toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 
lisäämiseksi. Aurinkomäessä on hyvät tilat myös 
fysioterapiaan ulkopuolisille. 
  

Lisäksi meillä on viime keväänä saatu lahjoitus, 
joka mahdollistaa virkistys- ja viriketoimintaa 
asukkaille Aurinkomäessä. Lahjoituksen käyttöön 
liittyen on perustettu toimikunta, johon kuuluu 
henkilökuntaa ja yksi asukkaiden edustaja. Hän 
kotiutui, joten seuraajaa ei ole vielä valittu. Kun-
nanhallitus valvoo lahjoituksen käyttöä. 
 

Viime vuonna meillä vieraili taikuri, jonka esiin-
tymisestä vieläkin puhutaan. Tyhjästä ilmestyi 
seteleitä ja kelloja katosi, siinäpä oli ihmettelemis-
tä. Päälle juotiin hyvät kakkukahvit, omasta keit-
tiöstä hyvässä seurassa.  
 

Saimme myös nauttia vanhoista musikaaleista 
loistavan teatteriseurueen esittämänä. Pyrimme 
tuomaan ohjelmaa talon sisälle, koska kaikki eivät 
voi lähteä yhdessä talon ulkopuolisiin tapahtu-
miin. Talon ulkopuolelle olemme tehneet kesäte-
atteri retken Halkiaan ja isäpäivänä kävimme 
Kuusistolla katsomassa näytelmää. 
 

Kerran kuukaudessa on lauluhetkiä asukkaille, 
näitä hetkiä odotetaan kovasti. 
 

Meillä pyhät eroaa arjesta, asiaankuuluvia 
perinteitä noudattaen. Joulua juhlitaan koko 
joulukuun ajan, juhannuksena koivut, 
Pornalaisittain meijut tuoksuvat, vappuna munkit 
ja sima maistuvat.  
 
 
 
 

Aurinkomäen palvelukeskus 
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Vanhusten valtakunnallista ulkoilupäivää vie-
timme kekrin teemalla ulkoillen kaikki yhdes-
sä.  Piiat ja rengit kauppasivat itseään uutteen 
työpestiin, asukkaat pestasivat heitä mikäli 
piika tai renki miellytti. Miellyttihän se, kaikki 
palkattiin. 
 
Kaikesta tästä kaikesta saamme kiittää henki-
lökunnan aktiivista ja innostunutta työpanosta 
tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen, mikä 
vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhyvinvoin-
tiin. 
 
Odotamme innolla kesää, koska silloin pää-
semme venholla vesille. Olemme lähdössä 
jokiristeilylle Porvoon saaristomaisemiin. Me-
rimaisemien lisäksi nautimme uusista peru-
noista ja muista herkuista. Toivomuksena on 
vain, että sää suosisi retkeläisiä, mutta onneksi 
laivassa on sisätilat. 
Vapaaehtoiset auttavat meitä kuljetuksissa, 
sekä toimivat tapahtumissa avustajina. He ovat 
kullan arvoisia meille ja mahdollistavat osal-
taan myös tapahtumien onnistumisen.  
 
Kuten edellä käy ilmi, niin virkistystoimintaan 
tarvitaan paljon erilaisia toimijoita, mottomme 
on ”ei kukaan yksin vaan kaikki yhdessä.” 
 
Seija Nurisalo 

 

 
 

Pornaisten matonpesupaikka 
 

Pornaisten matonpesupaikka sijaitsee Pien-
teollisuustien varrella (ohje: Vähä-
Laukkoskentie – Mätikistöntie – Pienteolli-
suustie, palveluhakemiston karttaruutu C3). 
 

Paikka on avoinna 1.5.–30.9.2011, kaikkina 
päivinä klo 6.00–22.00 
 

Pesemään pääsee tulojärjestyksessä,  
omat harjat ja ympäristöystävälliset pesuai-
neet mukaan.  
 

Huolehdithan paikan siisteydestä! 
 

Tiedustelut Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry/numeroista:  
0400 281 044, 040 577 6290, 040 534 0320 ja 040 777 4737 

Oppisopimusopiskelija Annika Kemppisen suunnitelma Kekri-
tapahtuma Aurinkomäessä vanhusten valtakunnallisena ulkoilu-
päivänä 
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Ikäihmisten palveluohjaus ja omais-

hoidon tuki 
 

Palveluohjaus on tarkoitettu ikäihmisten palveluk-
si, jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohja-
usta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen 
tukemiseksi ja turvaamiseksi. Palvelujen järjestä-
misen lähtökohtana on ikääntyvän palvelutarpeen 
arviointi, joka tehdään palvelun hakijan kotona. 
Arvioinnin tekeminen edellyttää ikääntyneen an-
tamaa suostumusta. 
 

Tavoitteena on järjestää asiakkaalle oikea ja tar-
koituksenmukainen hoitopaikka ikäihmisten pal-
velujärjestelmässä. Palvelutarpeen arvioinnissa 
arvioidaan asiakkaan asumisolosuhteita ja henki-
lön kokonaisvaltaista toimintakykyä. Toimintaky-
vyn arvioinnissa ja mittaamisessa käytetään Suo-
messa vakiintuneita mittareita. RAVA- toiminta-
kykymittari on työkalu, jota käytetään yli 65 -
vuotiaan asiakkaan toimintakyvyn ja päivittäisen 
avun tarpeen arvioinnin välineenä.  RAVA – mit-
tarin lisäksi käytetään tarvittaessa MMSE - muis-
titestiä ja GDS - mielialaa mittaavaa testiä. 
 

Selkeä kotihoidon palvelun tarve 
Palvelutarpeen arvioinnin tekijä on kotihoidon 
tiimivastaava silloin, kun avuntarve liittyy omassa 
kodissa selviytymiseen ja siihen tarvitaan kotihoi-
don henkilöstön auttamiskäyntejä. Pornaisten 
kotihoidon tiimivastaavana on Tytti Blom puh. 
040 3145 092. 
 

Palvelutarve, joka vaatii selvittämistä    
Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutar-
peen arviointiin, mutta arviointi ei anna subjektii-
vista oikeutta palveluihin. Kaikilla 75 vuotta täyt-
täneillä ja/ tai Kelan erityishoitotukea saavilla on 
oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seit-
semän päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireelli-
sissä tapauksissa välittömästi. Arvioinnin tekemi-
nen aloitetaan yhteydenotolla puhelimella, jolloin 
kartoitetaan tilanteen kiireellisyyttä ja sovitaan 
tehtävästä kotikäynnistä. Neuvonta ja palvelutar-
peen arviointi on maksutonta palvelua ikäänty-
neille ja heidän läheisilleen. Palvelun tavoitteena 

on ennalta ehkäisevyys, palveluohjaus, neuvonta 
ja tarvittavien palveluiden piiriin ohjaaminen. 
 

Yhteyshenkilö ikäihmisten palveluohjauksessa: 
Palveluohjaaja Liisa Sulopuisto  
Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä 
Puh. 040 3145 741 
Sähköposti: liisa.sulopuisto@mantsala.fi  
  

Omaishoidon tuki 
 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön kotona (ei palve-
luasumisessa) tapahtuvaa hoidon ja huolenpidon 
turvaamiseksi hoitajalle maksettavaa hoitopalk-
kiota ja omaishoitoa tukevia palveluja. Omaishoi-
to on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle 
annettava omaishoito sekä muut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut, jotka määritellään hoidet-
tavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
Tuen myöntäminen perustuu hoidon sitovuuteen 
ja vaativuuteen ja hoidettavan toimintakykyyn. 
Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoito-
laissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täytty-
essä edellyttäen että hoito on vaativaa ja sitovaa 
sekä ympärivuorokautista. Hoito voidaan katsoa 
ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi vaikka hoidet-
tava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuoro-
kaudesta (alle 5 tuntia) käyttäen kotinsa ulkopuo-
lella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taik-
ka saa kuntoutusta tai opetusta. 
Omaishoidon tukea voidaan 
myöntää talousarviossa varat-
tujen määrärahojen puit-
teissa. Tukea myönne-
tään hakijoista ensi-
sijaisesti eniten 
avun tarpees-
sa oleville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mustijoen perusturva 
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Hoitopalkkiot 1.1.2011  
 

Hoitoisuusryhmä 1:  
 Hoitopalkkio on 707,24 €/kk. 

Hoidettava tarvitsee runsaasti perushoitoa 
ja/tai valvovaa huolenpitoa (esim. wc-asiointi, 
syöminen, pukeutuminen, hygienianhoito ja 
lääkehoito). Hoidettavuus on samaa tasoa kuin 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla. Hoito-
työ edellyttää hoitajan kokopäiväistä työ-
panosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden. 

 

Hoitoisuusryhmä 2:  
 Hoitopalkkio on 353,62 €/kk. 

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja runsasta 
ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Hoidetta-
va tarvitsee säännönmukaista avustamista päi-
vittäisissä toiminnoissa (esim. wc-asiointi, 
syöminen, pukeutuminen, hygienianhoito ja 
lääkehoito). Hoidettavuus on samaa tasoa kuin 
tehostetussa palveluasumisessa olevalla. Hoi-
totyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäi-
väisesti. 

 

Raskaan siirtymävaiheen omaishoito:  
 Hoitopalkkio on 707,24 €/kk. 

Laitoshoitotasoinen hoidettava on lyhytaikai-
sesti hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ai-
kana yhtäjaksoisessa kotihoidossa. Tällöin 
omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt teke-
mään työtään tai päätoimista opiskelua edel-
lyttäen, että hoitajalla ei ole ei ole tältä ajalta 
oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvan mukai-
seen erityishoitorahaan ja oikeutta vuorottelu-
vapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

 

Omaishoidon tuen hakeminen 
 

Omaishoidontukea varten hoitaja täyttää hake-
muslomakkeen, jonka liitteenä on C – todistus tai 
vastaava, josta ilmenee hoidettavan terveydentila 
ja toimintakyky. Päätöksen tekemistä varten suori-
tetaan kotikäynti. Kotikäynnin yhteydessä laadi-
taan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka sisältää 
kuvauksen hoidettavan terveydentilasta, toiminta-
kyvystä sekä palveluntarpeesta. Samalla sovitaan 
vapaiden käyttämistavasta. Laadittu hoito- ja pal-
velusuunnitelma on päätöksenteon pohjana. Hoito 
- ja palvelusuunnitelma tulee voimaan kun omais-
hoidon tuesta tehdään myönteinen päätös. 
 

Tuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta 
seuraavan kuukauden alusta, vuosittainen määrä-
raha huomioiden. Päätös pyritään tekemään vii-

meistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättöpäivästä. Omaishoidontuesta laaditaan sopi-
mus hoitajan ja kunnan välillä. 
 

Tukea tarkistetaan hoidontarpeen muuttuessa tai 
mikäli hoidettava ei saa asianmukaista hoitoa tai 
kyseessä on määräaikainen päätös. Omaishoidon 
tukeen liittyvät tarkistukset ja hoidettavien toimin-
takyvyn arvioinnit pyritään tekemään kerran vuo-
dessa tapahtuvilla kotikäynneillä. Palveluohjaaja 
sopii hoitajan kanssa kotikäynnin ajankohdan. 
 

Lisätietoja 
 

Yli 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoidon 

tukiasiat 
 Palveluohjaaja Liisa Sulopuisto  

Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä 
Puh. 040 3145 741 
Sähköposti:liisa.sulopuisto@mantsala.fi  

 

Alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoidon 

tukiasiat 
 Sosiaalityöntekijä Aino Laakso  

Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä 
Puh. 040 3145 743 
Sähköposti:aino.laakso@mantsala.fi   

 

Apuvälinepalvelu 
 

Aurinkomäen pihapiiri, Värttinän kellarikerrok-
sessa Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen  
puh. 040 314 5172, 
apuvalinepalvelu.por@mantsala.fi 
 

Apuvälinepalvelusta vastaa fysioterapiaosasto. 
Lainaus, palautus ja käytön opastus sekä puheli-
mitse tapahtuvat yhteydenotot: keskiviikkoisin klo 
13.00–15.00 ja perjantaisin klo 9.00–10.00. 
Apuvälinepalvelun sähköpostiin vastataan myös 
kyseisenä aikana. 
 

Apuvälineitä lainataan ensisijaisesti lyhytaikai-
seen lainaan (3 kk) helpottamaan liikkumista ja 
päivittäisiä toimintoja. Pitempiaikaiseen lainaan 
luovutettavien apuvälineiden käyttötarkoitus arvi-
oidaan erikseen. 
 

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. Apuvä-
linetarpeen arvioimiseksi voidaan tarvittaessa 
tehdä kotikäynti. 
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Apuvälineen tarpeen loputtua apuväline palaute-
taan puhdistettuna apuvälinepalveluun lainaajan 
nimellä tai lainasopimuksella varustettuna. 
 

Fysioterapia 
 

Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen 
puh. 040 314 5172, ajanvaraus ma - pe klo 12.30–
13.00. 
 

Fysioterapia on osa perusterveydenhuoltoon liit-
tyvää kuntoutusta. Fysioterapian tavoitteena on 
ylläpitää ja edistää eri-ikäisten ihmisten liikkumis-
, toiminta- ja työkykyä. Toiminnan pääpaino on 
asiakkaiden omatoimisen liikunnan ja harjoittelun 
ohjauksessa, motivoinnissa ja seurannassa. Fy-
sioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmissä. 
 

Yksilölliselle ohjaus- ja neuvontakäynnille voi 
hakeutua ilman lääkärin lähetettä. Yksilölliseen 
fysioterapiaan tarvitaan joko terveyskeskuslääkä-
rin ja HUS -piirin sairaalan lääkärin lähete. Au-
rinkomäen palvelukeskuksen osastojen potilaita 
kuntoutetaan lääkärin lähetteellä.Yksilöllisen fy-
sioterapian käyntikertamaksu on yli 18-vuotiailta 
7,50 euroa, ohjaus-/neuvontakäynti on maksuton. 
 

Pornaisten alle kouluikäisten fysioterapia järjeste-
tään Mäntsälässä. Alle kouluikäiset tulevat lääkä-
rin ja/tai terveydenhoitajan lähetteelle fysioterapi-
aan. Mäntsälän fysioterapian ajanvaraus on ma - 
pe klo 8.00-9.00, puh. 019 264 5602. 
 

Puheterapia 
 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka 
sisältää erilaisten kielen, puheen, kommunikaation 
ja äänen häiriöiden arvioinnin, hoidon ja kuntout-
tamisen. Tavoitteena on asiakkaan mahdollisim-
man hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky joka-
päiväisessä elämässä: kotona, päiväkodissa, kou-
lussa ja työelämässä. 
 

Puheterapiaan saa lähetteen neuvolasta tai muual-
ta terveydenhuollosta, päivähoidosta tai koulusta. 
Puheterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana 

tai asiakkaan omassa lähiyhteisössä. Puheterapi-
aan liittyy oleellisena osana yhteistyö asiakkaan 
lähiympäristön ja perheen kanssa. Puheterapian 
tarve arvioidaan aina puheterapeutin tekemin tut-
kimuksin. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan 
tarvittaessa yksilöllinen puheterapia, joka toteute-
taan seurantakäynteinä tai puheterapiajaksona. 
 

Pornaisissa kunnallisen puheterapeutin palveluita 
saavat alle kouluikäiset lapset sekä rajoitetusti 
kouluikäiset. Tällä hetkellä puheterapian ensi-
käynnille joutuu jonottamaan. Alle kouluikäisten 
lasten artikulaatiopulmissa (esim. r- ja s -viat) 
voidaan tarjota yksittäinen ohjauskäynti jonotus-
periaatteella. Aikuisten palvelut ostetaan lähikun-
tien yksityisiltä puheterapeuteilta. 
 

Puheterapeutti Hanna Mörsky, Linnunlaulun päi-
väkoti, Paalantie 1, 07170 Pornainen  
puh: 040 3145 019, hanna.morsky@mantsala.fi  
Puheterapeutti työskentelee Pornaisissa pääsään-
töisesti ke ja to. 
 

Vammaispalvelut 
 

Vammaispalvelut tukevat kuntalaisten yhdenver-
taisuutta vammaispalvelulain keinoin sekä pyrki-
vät tarjoamaan riittävät ja oikein kohdennetut 
palvelut vammaisille henkilöille ja heidän perheil-
leen. 
 

Sosiaalityöntekijä (asiakkaat A- L) 
 Anita Myllymäki p. 040 3145798 

puh.aika ma-pe klo 11.00 - 12.00 
Sosiaalityöntekijä (asiakkaat M-Ö)  

 Aino Laakso p. 040 3145743  
puh.aika ma-pe klo 11.00 - 12.00 

Toimistosihteeri 
 Tarja Kupari p. 040-3145723 

puh.aika ma-pe klo 11.00 – 12.00 
Kehitysvammaisten avopalveluohjaaja 

 Soile Fest p. 040 3145453 
Kodinhoitaja 

 Pirjo Salminen p. 040 3145698 
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Mäntsälän päivähoito 40 vuotta 
 
Mäntsälän päivähoito täyttää tänä vuonna 40 vuot-
ta. Juhlan kunniaksi kaikki Pornaisten kunnallisen 
päivähoidon piirissä olevat lapset pääsivät to 19.5. 
Linnunlaulun päiväkotiin nauttimaan Peppi-
konsertista. Konsertissa Peppi laulatti, tanssitti ja 
nauratti lapsia ja aikuisia. Konsertin päätteeksi 
kaikki lapset herkuttelivat jäätelöllä ja saivatpa he 
kotiin viemisiksi vielä iloisen väriset ilmapallot-
kin!  
 
 
 
 
 
 
 

Leiripäivä isojärvellä 
 

Aurinkolinnan päiväkodin Muksulan ja Nappulan 
lapset ja aikuiset viettivät hauskan retkipäivän 
Isojärven leirimajalla torstaina 12.5.2011. Van-
hemmat toivat lapset leirikeskukseen ja ohjelmas-
sa ensimmäisenä oli paikkoihin tutustuminen ja 
aamupalan syönti. 
 
Aamupalan jälkeen lähdettiin ulos ja kierrettiin 
ryhmissä tehtävärata, jossa piti mm. tehdä luon-
nonmateriaalista taulu ja tähdätä käpyjä maaliin. 
Sitten tutustuttiin leirikeskuksen lähiympäristöön, 
kiipeiltiin kallioilla ja tehtiin majaa. Jokaiselle 
riitti tekemistä. 
 
Keittolounaan jälkeen oli pieni lepohetki ja taas 
ulos. Iltapäivällä grillattiin makkaraa ja käytiin 
rannassa kokeilemassa veden lämpötilaa. Lasten 
mielestä vesi oli ihan sopivan lämmintä uimiseen, 
aikuiset olivat vähän toista mieltä. Ulkoleikkien 
merkeissä loppupäivä sujui mukavasti siihen 
saakka, kun vanhemmat hakivat lapset kotiin. 
Leiripäivä oli niin onnistunut kokemus, että 
aloimme heti suunnitella ensi vuodelle uutta vas-
taavanlaista päivää. 
 
Sanna Virkki, lastentarhanopettaja 
Aurinkolinnan päiväkoti    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväkodissa juhlittiin ja kevätretkeiltiin 
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Halkian kotieläinpiha 12.5.2011 
 
Aurinkolinnan päiväkodin Pallerot tekivät haus-
kan kevätretken 12.5.2011 Halkian kotieläinpihal-
le. 
 

Aamu alkoi jännittävällä taksimatkalla Saittolan 
Raimon turvallisessa kyydissä. Pihalle päästyäm-
me ensimmäisenä ihailimme suurta traktoria, joka 
pörräsi pitkin piha-aluetta. Pienet ihastelivat kaik-
kia talon eläimiä kalkkunanpoikasesta aina aasei-
hin asti. Lapset tutustuivat eläimiin hiukan arastel-
len, mutta rohkenivat jo lopulta ruokkia ja paijata 
niitä. 
 

Lopuksi kokoonnuimme nuotion äärelle syömään 
eväitä. Tämän jälkeen Raimo kuljetti väsyneet 
mutta onnelliset retkeilijät takaisin päiväkodille ja 
Höyhensaarille. 
 

Kiitos Riikalle mukavasta retkestä!  
 

Satu Nieminen, Sanna Ovaskainen ja  
Päivi Pursiainen 
Aurinkolinnan päiväkoti 
Pallerot 
 

 
Retkikuvia kotieläinpihalta Halkiasta: 
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Vesihuoltolain mukainen toiminta-alue  
 
Mitä tämä tarkoittaa osuuskunnan jäsenelle? Jos 
kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkoston 
käyttäjäksi, niin ei mitään. Mutta jos verkostoon 
liittäminen on syystä tai toisesta jäänyt vielä te-
kemättä, niin liittymisvelvollisuus verkostoon on 
astunut voimaan heti kun toiminta-alue on hyväk-
sytty kunnassa, eikä mitään siirtymäaikaa ole enää 
olemassa. Ne kiinteistöt jotka sijaitsevat toiminta-
alueella, vaikka ne eivät olisi osuuskunnan jäse-
niä, niin liittymisvelvollisuus koskee heitäkin. 
Myös toiminta-alueen ulkopuolelta voi liittyä 
käyttämään osuuskunnan palveluita. Osuuskuntien 
nettisivuilta löytyy tarkemmat kartat toiminta-
alueista. Myös liittymishakemuksia löytyy osuus-
kuntien nettisivuilta.  
 
Kunta panosti mittavia summia rakentaessaan 
Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan palvele-
maan osuuskuntien tarpeita. Osuuskunnat ovat 
rakentaneet putket ja pumppaamot kiinteistöille 
valmiiksi. Tuntuu oudolta että nämä mittavat pa-
nostukset jätetään makaamaan tyhjänpanttina 
maahan eikä niitä oteta käyttöön. 
Putket ja laitteet on mitoitettu osuuskuntien jä-
senmäärien mukaan ja kun suunnitellut käyttäjä-
määrät eivät toteudu, osuuskunnille aiheutuu mo-
nenlaista harmia ja ylimääräisiä kustannuksia mm. 
linjastojen vähäisestä käyttöasteesta, jätevesi vii-
pyy putkissa liian pitkään ja siitä aiheutuu haju-
haittoja. Puhdasvesiputkissa vesi ei vaihdu tar-
peeksi, kulutuksen ollessa pientä ja vettä joudu-
taan juoksuttamaan veden laadun varmistamisek-
si.  
 
Osuuskunnan verkostoon liittyneet käyttäjät ovat 
tyytyväisiä kun heiltä on pois huolet veden riittä-
vyydestä, laadusta ja kiinteistöllä olleen avo-ojan 
hajuhaitat ovat vähentyneet selvästi viemärin 
käyttöönoton jälkeen. Ja monia lämmittää tietoi-
suus siitä, etten enää likaa omaa ja naapurini lä-
hiympäristöä omilla jätevesillä. 
 
Vesiosuuskunta Mustijoki 
Vesiosuuskunta Suoni 
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 

Ympäristönsuojeluosaston ohjeita: 
 

Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen 

vesiosuuskunnan hyväksytyllä toiminta- 

alueella 
 
Pornaisten kunnan alueella 
toimivien osuuskuntien vesi- ja 
viemäriverkostot ovat pääosin 
valmistuneet ja niille on 
vahvistettu toiminta-alue. 
Hyväksytyt toiminta-aluekartat 
löytyvät esim. Pornaisten 
kunnanvirastolta.  
 
Kun toiminta-alue on vahvistettu, on alueella 
olevilla kiinteistöillä vesihuoltolain 10 §:n 
mukaan liittymisvelvollisuus verkostoon. 
Liittymisvelvoite syntyy heti, kun toiminta-alue 
on hyväksytty, mitään siirtymäaikoja 
vesihuoltolaki ei tunne.   
 
Liittymisestä voi hakea vapautusta Askolan 
rakennus- ja ympäristölautakunnalta (kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen), joka voi 
myöntää vapautuksen ainoastaan, jos 
vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet täyttyvät. 
Pelkästään jo kiinteistölle rakennettu 
talousjätevesiasetuksen mukainen jätevesien 
käsittelyjärjestelmä ei yksistään ole riittävä 
peruste vapautuksen myöntämiselle. Myöskään 
hakijan ikä ei suoraan vapauta 
liittymisvelvollisuudesta. 
 
Vapautusta voi hakea myös pelkästään 

vesijohtoverkostoon liittymisestä. 
 
Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan 
myöntää, jos liittäminen verkostoon muodostuisi 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon 
liittämisestä aiheutuvat kustannukset, 
vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai 
muu vastaava erityinen syy. Vapautus ei saa 
kuitenkaan vaarantaa vesihuollon taloudellista ja 
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. 

Asiaa vesiosuuskunnilta 
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Lisäksi tulee täyttyä seuraavat ehdot: 
 

 Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla 
kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi 
vaatimukset täyttävää talousvettä. Tämä tulee 
todistaa vesinäyttein, joka ei ole vuotta 
vanhempi.  

 
 Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan 

kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely 
tulee voida järjestää niin, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 

 
 

Hakemuslomakkeita löytyy: www.askola.fi -> 
rakentaminen ja ympäristö -> ympäristönsuojelu -
> vesihuolto 
 
Lisätietoja asiasta antaa  
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio  
puh. 0400 500 244 tai minna.isokallio@askola.fi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karttakuva: 
 
Vesilaitosten toiminta-alueet 
1.3.2010 
 
• kunnan vesilaitos (punainen) 
 
• vesiosuuskunta Suoni  
(tumman vihreä) 
 
• vesiosuuskunta Mustijoki  
(vaalean vihreä) 
 
• Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta  
(sininen)  
 
 
 
 
Tarkemmat kartat alueiden rajauk-
sista ovat saatavilla vesiosuuskun-
nilta ja vesilaitokselta. 
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Pornainen saa oman pienjäteaseman 
 
Pornaisten pienjäteaseman rakentaminen aloi-

tetaan kesällä 2011. Pienjäteasema rakenne-

taan Pornaisten Portin pienteollisuusalueelle.  

 
- Pienjäteaseman rakentaminen kilpailutettiin ja 
urakan voitti Konevuori Oy. Tavoitteena on, että 
avajaisia vietetään loka-marraskuussa, kertoo 
kehityspäällikkö Vesa Heikkonen Itä-Uudenmaan 
Jätehuollosta.  
 
Oma pienjäteasema helpottaa jätteiden kierrätystä 
ja jätehuoltoa. 
 
Siellä vastaanotetaan hyötyjätteet, vaaralliset jät-
teet ja muut jätteet, joita ei voi laittaa kodin 

omaan jäteastiaan. Jätteitä ei varastoida alueella 
pitkiä aikoja, vaan ne viedään säännöllisin vä-
liajoin muualle jatkokäsittelyyn.  
 
- Olemme rakentaneet vastaavat pienjäteasemat 
Askolaan vuonna 2010 ja Loviisan Ruotsinpyh-
täälle vuonna 2006. Olemme saaneet niistä paljon 
kiitosta ja positiivista palautetta. Toiminta on hy-
vin hallittua ja siistiä, kuvailee Vesa Heikkonen.   
 
Pornaisten pienjäteasema tulee olemaan avoinna 
yhtenä arkipäivänä viikossa. Aukiolosta tiedote-
taan tarkemmin lähempänä syksyä. 
 

 
 
 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
 

Pienjäteasemilla vastaanotetaan: 

 

• hyötyjätteitä (puu, risut, metalli, 

lasi, pahvi, paperi ja haravointi-

jäte) 

• vaarallisia jätteitä (kuten öljy, 

maali, akut, loisteputket, paine-

kyllästetty puu) 

• sähkölaitteita (kuten jääkaappi, 

televisio, imuri) 

• sekajätettä (kuten huonekalut, 

muovi, purkujäte)  

 

Hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja 

sähkölaitteet vastaanotetaan koti-

talouksilta maksutta. Sekajäte vas-

taanotetaan maksua vastaan.  

 Pornaisten pienjäteasemaa vastaava pienjäteasema Loviisan 
Ruotsinpyhtäällä 
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Sinulle pornaislainen yrittäjä! 
 
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus eli Keuke 
tarjoaa yritysneuvontapalveluita pornaislaisille 
yrityksille. Yritykset voivat olla yhteydessä Keu-
keen ja sopia tapaamisen yritysneuvojan kanssa. 
Keuken Yrityshautomopalvelut on suunnattu alle 
kolme vuotta toimineille yrityksille ja Kehittämö 
puolestaan palvelee eri ikäisiä yrityksiä yrityksen 
tarpeen mukaan.  
 

Hautomon avulla alkuun 
 
Yritysneuvojat neuvovat yrittäjiä toiminnan alku-
vaiheessa ja opastavat yrittäjiä liiketoiminnan eri 
osa-alueissa. ”Hautomo on oiva ponnahdusaskel 
yrityksille, joiden tuote, palvelu tai toimintatapa 
kaipaa apua tuotteistamisessa ja markkinoinnis-
sa”, kertoo Yrityshautomon vetäjä Eija Kairimäki. 
Yritystoiminnan on mukauduttava muun maail-
man muutoksiin ja vastattava ajan tarpeisiin, tä-
män vuoksi esim. omistuksen vaihdoksen yhtey-
dessä uusi yrittäjä aloittaa usein palvelujen tuot-
teistuksen ja karsii kannattamattomat liiketoimin-
nan osat pois. 
 

Alkuun yrityksen tilanne kartoitetaan perusteelli-
sesti. Sen jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen. 
Asiantuntijat auttavat löytämään tarvittaessa sopi-
vat tuki - ja rahoitusväylät. Yrityksellä voi olla 
esimerkiksi mahdollisuus hakea Uudenmaan 
ELY- keskuksen myöntämää kehittämistukea, 
joka on 10-15 000 euroa. Yrityksen kehitystä seu-
rataan, ja yritystä sparrataan saavuttamaan tavoi-
teltuja tuloksia. 
 

Kehittämöstä eväitä eteenpäin  
 
Keuken Kehittämö tarjoaa palveluita kaiken ikäi-
sille yrityksille. ”Kehittämö tukee yrityksiä muun 
muassa toiminnan kasvattamisessa tai muutosvai-
heiden edessä”, kertoo yritysneuvoja Juuso Mark-
kanen.  Oleellinen osa toimintaa on vahva verkos-
toituminen, joka yritysmaailmassa on ensiarvoisen 
tärkeää. Toimiva verkosto ei synny sattumalta. Se 
on luotava harkiten ja taidolla, järjestelmällisen 
toimintamallin ja prosessin avulla. Yrittäjiä ohja-
taan tarvittaessa muiden seudullisten toimijoiden 
neuvontapalvelujen, erityispalvelujen sekä koulu-
tuksen piiriin.  

Keuken toimipisteet ovat 
Keravalta ja Vihdistä. Asi-
akkaita voidaan palvella 
myös yrityksen omissa 
tiloissa.  
 

Ota yhteyttä ja varaa yri-
tyksellesi aika puhelimitse 
tai sähköpostilla. 
 

Ajanvaraus 
ma-to 9.00–15.00 
Puhelin: 050 341 3210 
(Soitamme tarvittaessa 
takaisin) 
S-posti: keuke@keuke.fi 
 
www.keuke.fi 
 

 

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus 
 

Vasemmalla yritysneuvoja Anna Uusiheimala, keskellä yrittäjä ja oikealla yritys-
neuvoja Kari Leisma neuvontatilanteessa. 
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Pornaisten Palveluhakemisto 2011–2012 nyt myös netissä!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joka talouteen jaettu palvelu-
hakemisto vuosille 2011–2012 
on nyt muokattu sähköiseen 
muotoon ja löytyy osoitteista:  
www.pornainen.fi  
www.pornaistenyrittajat.fi  ja 
www.porstua.fi  
Painettua hakemistoa saa mm. 
kunnantalolta, kirjastosta ja 
postista. 

Seuraavat yhteystiedot on lisätty sähköiseen hakemistoon: 
  

Pornaisten Karjalaseura ry  

Puheenjohtaja Liisa Waali 050 369 6285 
pornaisten.karjalaseura@gmail.com 
 

Vammaispalvelut 

Sosiaalityöntekijä Anita Myllymäki (asiakkaat A-L) 040 314 5798 
puhelinaika ma–pe klo 11.00–12.00 
Sosiaalityöntekijä Aino Laakso (asiakkaat M-Ö) 040 314 5743 
puhelinaika ma–pe klo 11.00–12.00 
Toimistosihteeri Tarja Kupari  040 314 5723 
puhelinaika ma–pe klo 11.00–12.00 
Kehitysvammaisten avopalveluohjaaja Soile Fest  040 314 5453 
Kodinhoitaja Pirjo Salminen  040 314 5698 
 

Korjattuja s-osoitteita: 

Eläkeliiton Pornaisten yhdistyksen pj. Anni Toivonen   
annitoivonen@luukku.com (s. 33) 
Rakennuspalvelu Mika Sund www.rakennuspalvelumikasund.com  
mikasund@suomi24.fi (s. 89) 
 

Seuraava palveluhakemisto kootaan v. 2013. Sähköistä hakemistoa 
päivitetään tarvittaessa loppuvuodesta 2011/alkuvuodesta 2012, 
muuttuneista tiedoista pyydetään ilmoittamaan: 
projektisihteeri Marjatta Sihvo, marjatta.sihvo@pornainen.fi,  
puh. 040 174 5050. 

 
 
 
 

Pornaisten joukkoliikennekysely 2011 
 
Pornaisten kunta toteutti joukkoliikennekyselyn 
kuntalaisille tänä keväänä. Kyselyn tavoitteena oli 
selvittää kunnan asukkaiden näkemyksiä mm. 
joukkoliikenteen nykytilasta ja kehittämistarpeista 
Pornaisissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään eri-
tyisesti joukkoliikenteen reittien, aikataulujen ja 
lippujärjestelmän kehittämisessä. 
 
Kyselyyn kokonaisuudessaan vastasi reilut 100 
kuntalaista ja osaan kysymyksistä saatiin vastaus 

266 kuntalaiselta.  Vastaajien ikähaitari oli 10 -76 
vuotta,  vastaajista oli n. kolmannes miehiä. 
 
Tulosten analysointi on vielä kesken, joten pala-
taan kyselyn tuloksiin tarkemmin syksyllä.  Kyse-
lyn tuloksia käytetään myös Uudenmaan ELY-
keskuksen ja kuntien teettämän palvelutasoselvi-
tyksen aineistona. 
 
Lämpimät  kiitokset kaikille kyselyyn osallistu-
neille! 

Muuta 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Kesän menovinkkejä 

Luontopolulla 

 

Kyläkävely 
 

Laukkoskelaiset ry järjestävät kyläkävelyn Laukkosken kylällä tors-
taina 4.8. klo 18. Lähtö Laukkosken työväentalolta, Vanhatie 3. Käve-
lemme parin kilometrin matkan kulttuurikylällä ja kuulemme paikal-
listen oppaiden kertomana paikallishistoriaa. Kesto on 2-2,5 tuntia, 
lopuksi kahvitus. 
 

Lisätietoja: Jukka Salonen, 0400 514 397 www.laukkoski.fi  
 

Luontopolun  

opastukset 
 

Laukkosken luontopolun 

opastukset jatkuvat tänä ke-
sänä. Opastukset ovat sunnun-
taisin kello 16 kesä- elokuun 
ajan (myös juhannuksena 
25.6. klo 16), oppaina Eija, 
Jukka, Kalle, Pertti ja Päivi. 
Lähtö Laukkosken Seppäkal-
liolta (Pornainen, Krouvarintie 
175).  
 
Reitin pituus on 3 km ja kesto 
2 tuntia. Paikallishistoriaa, 
kulttuurihistoriaa, luonnonhis-
toria - ja nykyaikaa. Opastus 
on maksuton.  
 
Luontopolulla on ollut kävi-
jöitä toista tuhatta vuosittain! 
 
 

Ohjattua kahvakuulaharjoittelua  

Pornaisissa 
 
Kahvakuula on kahvallinen metallipallo, jota voi 
käyttää monipuoliseen harjoitteluun. Kahvakuulalla 
harjoittelu työstää koko kehoa kokonaisvaltaisesti. 
Harjoittelu voi olla aerobista, voimaharjoittelua, 
liikkuvuuden kehittämistä sekä kehonhallintaa ja se 
kehittää erityisesti keskivartaloa. 
 
Ensimmäiset treenit 23.8. tiistaina klo 17.30–18.30 
Kuusiston kentällä. Jatkamme harjoittelua koko 
syyskauden aina sään salliessa olla ulkosalla. Edel-
lytyksenä osallistumiselle on oma kahvakuula, nai-
sille noin 6–10 kg ja miehille noin  
12–20 kg. Kertamaksu on 7 e. 
 
Ainakin ensimmäiseen harjoittelukertaan ilmoittau-
du etukäteen ohjaajalle: 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse tai säh-
köpostitse 
 
Kirsi-Mari Mäkelä, Somatic Pilatesohjaaja,  
044 275 6960 tai kirsimari.makela@pp.inet.fi     

Koskenniskan kesäteatterilla on myös la 20.8.2011 klo 16 Uppo Nalle juhlakonsertti, jossa 
esiintyy Eija Ahvo. Järjestäjänä Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry, www.ppns.net.  
Liput ennakkoon 10 € (Sirenasta tai www.piletti.fi) ja ovelta 12 €. 
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedotusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 2 100 kpl Keravan Kopiopalvelu Oy 

 
Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2011 

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 


