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Kesäaukiolot
Kunnanviraston ym. sulkeminen kesällä
Pornaisten terveysasema ajalla 25.6. – 29.7.

Kunnanvirasto
on suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa eli
2.7.–29.7.2012.

Vastaanotto avoinna Pornaisten terveysasemalla
ma-ke klo 8-16. Ajanvaraus klo 8-11 puhelin
040 314 5810.
Mäntsälän terveysasema on auki to klo 8-16 ja
pe 8-14. Ajanvaraus to-pe klo 8 - 9.30 numerosta
019 264 5828

Kirjasto
on auki koko kesän hieman muutetuin kesäaukioloajoin eli
ma, ti ja to 12.00–19.00
ke, pe ja arkipyhien aattoina 10.00–15.00
Juhannuksen aukioloajat
21.6.2012 klo 10.00–15.00
22.6.2012 suljettu

Päivystys toimii normaalisti Mäntsälän terveysasemalla ma-su klo 8-22, ajanvaraus numerosta
019 2645 500 ja Porvoon sairaalan terveysaseman
päivystys ma - pe klo 16-22, la-su klo 8-22, ajanvaraus numerosta 020 692 260. Porvoon sairaalan ensiapu
toimii klo 22-8.

Vesilaitoksen päivystys
Mäntsälän Vesi
työaikana 040 3145 436
muulloin 0400 802 591

Sairaanhoitajan päivystyksellinen vastaanotto ilman
ajanvarausta ma-ke klo 8-11. Sairaanhoitajan soittoaika klo 12-13. Vastaanotto ajanvarauksella klo 13-15
välisen ajan.

Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto,
kotikunta Askola, suljettu 2.-20.7.2012
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata
päivystäjiltä seuraavasti
2.7.–6.7. puh. 040 763 9389
(Päivi Kauppinen-Ketoja)
9.7.–13.7. puh. 0400 415 083
(Matti Männikkö)
16.7.–20.7. puh. 0400 841 151
(Antti Ikonen)
ympäristönsuojelussa ei ole erillistä päivystystä,
kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä rakennustarkastaja
Päivystävä palomestari (09) 8394 0803 ja päivystävä
palotarkastaja (09) 8394 0004.

Laboratorio ja muut tiedustelut klo 12.30 - 13.30 numerosta 019 264 5828.
Neuvontapuhelin 019 264 5580 palvelee myös Pornaisten kuntalaisia.
Laboratorio avoinna Pornaisissa ajalla 25.6.–29.7.
vain tiistaisin.
Muina aikoina palvelee muut Huslab toimipisteet.
Pornaisten laboratorio toimii ajanvarauksella numerosta 09 4718 6800, ma-pe klo 7.30–15.30 tai internetissä www.hus.fi/ajanvaraus
Inr kokeet ilman ajanvarausta tiistaisin klo 10-10.30.
Suun terveydenhuolto
Hammashoitola on auki normaalisti. Jos ulko-ovi on
lukittuna torstaisin ja perjantaisin, soita summeria.

Sosiaali- ja terveystoimen eli Mustijoen perusturvan osalta viimeisin tieto kesäaukioloajoista löytyy
Mäntsälän kunnan kotisivuilta www.mantsala.fi
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Tilinpäätös 2011

Tilinpäätös 2011

TP
2010

TP
2011

TA
2012

5 107
19,50

5 119
19,50

5 177
19,50

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
2,8

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
3,3

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
3,2

Muutos-%

25,3

15,5

-1,2

Toimintamenot, milj. euroa

22,1

23,5

24,2

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

Muutos-%

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

5,9

6,3

2,8

15,5

16,5

17,0

3,3
3 039

6,3
3 230

2,8
3 168

6,5

6,7

5,9

-1,7
1272

2,5
1 301

-11,4
1 100

Vuosikate, milj. euroa

2,5

2,7

1,6

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

180
481

197
524

114
292

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Lainakanta, milj. euroa

1,7
11,6

0,9
10,2

2,1
10,8

2 275

1 989

2 086

Euroa / asukas

Olennaiset muutokset kunnan
toiminnassa ja taloudessa

Valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna
160.394 € eli 2,5 %.
Työllisyystilanne parani hieman edellisvuodesta
eli 0,5 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 4,5 %, kun se oli edellisenä
vuonna 5,0 %. Korkeimmillaan työttömyysprosentti oli heinä- ja joulukuussa (4,9) ja alimmillaan elokuussa (4,2). Yli vuoden työttömänä olleiden keskimäärä oli noin 26 % kaikista työttömistä
työnhakijoista. Edellisenäkin vuonna vastaava
lukema oli 26 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 112 henkilöä/kk. Avoimia työpaikkoja
oli keskimäärin 7 kuukaudessa.
Kertomusvuoden tulos parani hieman edelliseen
vuoteen verrattuna ja on 1.319.298 € (1.093.884
€/2010). Vuosikatekin parani edellisvuoteen verrattuna 220.266 € ja on 2.680.590 € (2.460.294
€/2010).
Rahoituskulut pysyivät edelleen alhaisina, johtuen
syksyllä 2008 alkaneesta korkotason laskusta.
Korkotaso on tällä hetkellä niin alhaalla, että tulevina vuosina on kuitenkin syytä varautua korkokulujen kasvuun, koska uutta lainaa joudutaan
ottamaan vanhojen lainojen maksuun ja suunniteltuihin investointeihin.
Vuoden 2009 alusta Pornainen ja Mäntsälä muodostivat yhteistoiminta-alueen (Mustijoen perusturva) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi.

Kunnan voimakas velkaantuminen saatiin katkaistua 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 kuntatodistuksilla. Lainoja maksettiin pois 1.440.913,98
€, mikä oli pitkäaikaisten lainojen nettovähennys
vuoden aikana. Lainamäärä asukasta kohti aleni
2.275 €:sta 1.989 €:oon.

Käyttötalousosan toteutumisvertailua
Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot
olivat 23,7 milj. €, eli 0,5 milj. € enemmän kuin
muutetussa talousarviossa. Toimintamenot olivat
1,4 milj. € eli 6,3 % edellisvuotta suuremmat.
Toimintatuotot olivat 3,4 milj. €, lisäystä edellisestä vuodesta 398.903 € eli 13,1 %.

Verotulot kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna
1.102.673 € eli 6,5 %. Lisäykseen on vaikuttanut
lähinnä kohtalaisen alhaisena pysynyt työttömyysaste, keskimäärin 4,5 %.
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Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista
muodostivat palvelujen ostot, joiden osuus toimintamenoista on kasvanut koko ajan ja erityisesti perusturvapalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelta
ostettavaksi olivat jo 65,5 % (64,9 %/2010).
Toiseksi suurin kuluerä olivat henkilöstömenot,
joiden osuus taas on laskenut em. syystä ja olivat
27,9 % (28,2 %/2010) toimintamenojen loppusummasta.
Hallintokunnista kunnanhallituksen osuus toimintamenoista oli suurin, koska perusturvapalvelujen
osuus talousarviossa kuuluu nyt kunnanhallituksen alle. Osuus oli noin 61 % (60 %/2010) ja kasvu edellisvuodesta 7,6 %. Seuraavina olivat sivistyslautakunta 29 % (29 %/2010), kasvu edellisvuodesta 4,8 % ja tekninen lautakunta 9 %:n (9
%/2010) osuudella, kasvu edellisvuodesta 0,5 %.
Käyttötuloista teknisen lautakunnan osuus oli
suurin, noin 63 % (67 %/2010). Tulojen kasvuun
on vaikuttanut se, että tekniselle lautakunnalle
kirjattiin Mustijoen perusturvalle vuokrattujen
tilojen vuokratulot. Seuraavana oli kunnanhallitus
24 %:n (24 %/2010) osuudella. Sivistyslautakunnan tulojen kasvu oli huomattava johtuen eri
hankkeisiin saaduista valtionrahoituksista. Samoin
vapaa-aikalautakunnan tuloja kasvattivat eri
hankkeisiin saadut valtionrahoitukset.
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen
18.6.2012
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, kamreeri
puh. 040 7191 885,
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Hometalkoot –hanke
tuottaa kiinteistönomistajille arvokasta uutta tietoa
hankkeen edetessä.
Sivustoa voi seurata www-osoitteessa:
www.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa nikkaroitua.html
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Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
S-posti: porkir@pornainen.fi

Lyhyesti

Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad:
040 356 8573

Kirjaston tekstiviestit
varatusta aineistosta (ja karhuista)
lähetetään keskitetysti kirjaston atkjärjestelmästä. Eli näistä numeroista
saapuneisiin viesteihin ei voi vastata!
Kirjaston puhelinnumero on 040 174
5060.

Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8.
ma, ti ja to 12.00–19.00
ke, pe ja arkipyhien aatot 10.00–15.00

Etsintäkuulutus!
Kirjasto kerää kotiseutukokoelmaan pornaislaisten yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten historiikkeja ja muita pienpainatteita. Mikäli sellaisia vintiltä tai kaappien perukoilta
ylimääräisinä löytyy, niin otamme mielellämme lahjoituksia
vastaan.
Yhteydenotot kirjastoon, puhelimitse 040-1745 060 / Nina
Sivén, sähköpostilla nina.siven@pornainen.fi

Syksyllä 2012 ilmestyvät kirjat
on tilattu ja nyt niistä voi tehdä varauksia esim. Porssen-kautta.
Kirjaston Pellavasalissa
on kesän ajan pornaislaisten käsityöläisten myyntinäyttely.
Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa!
Nyt voit kirjautua maksutta omalta
kotitietokoneeltasi klassisen musiikin
Naxos-tietokantaan
Naxos-musiikkikirjasto
käsittää 55 000 cd-levyä (790 000 kappaletta) pääosin klassista musiikkia ja
jonkin verran mm. jazzia ja etnomusiikkia. Naxos on käytettävissä maksutta Pornaisten kirjastokortin numerolla. Suora linkki Naxokseen on Porssekirjaston etusivulla.

Kirjastipendien saajat:
Halkian eskarit:
Anna Kalkkinen, Merihevoset-ryhmä
Eetu Jefimoff, Kultakalat-ryhmä
Kirveskosken esikoulu:
0A Saana Hannula, Hevoset-ryhmä
0A Joe Pietarinen, Karhut-ryhmä
0B Miika Tjurin, Koirat-ryhmä
0B Siiri Sormunen, Ilvekset-ryhmä
Laukkosken esiluokka:
Vilma Raappana

Meidät löydät myös Facebookista!
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Lehdessä luki
–palsta

Lehdessä luki…
Uutisia ja ilmoituksia Porneesista vuosien takaa

Nina kirjastosta on
löytänyt vanhan
lehtileikkeen tälläkin hetkellä ajankohtaisesta aiheesta
eli uuden koulun
rakentamisesta
Laukkoskelle.
Viereinen Laukkosken koulua koskeva
juttu on julkaistu
Uusimaa-lehdessä
13.12.1895.

Julkaistu
Uusimaassa
13.12.1895
.
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Avustushakemukset kunnanhallitukselle

Järjestö- ja seurojentalojen
avustukset

Yhteisöavustukset
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset
ovat haettavana 31.8.2012 mennessä.

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa järjestö- ja seuratalojen avustuksia
varten.

Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet:

Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja
seuratalojen avustuksia varten tulee toimittaa 31.8.2012 mennessä kunnanhallitukselle
osoitteella PL 21, 07171 Pornainen.

1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
tai yhdistyksellä 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.

Nuorisotyötä tekevien yhdistysten toiminta-avustukset

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

Kunnanhallitus julistaa nuorisotyötä tekevien yhdistysten toiminta-avustukset haettavaksi 31.8.2012 klo 12.00 mennessä.

5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja
taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus).

Toiminta-avustukset jaetaan edeltävän kalenterivuoden toiminnan pohjalta. Ohjaajaavustuksia yhdistykset voivat hakea tilityslomakkeilla.

6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin,
mikäli näitä ohjeita rikotaan.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Hakulomakkeita ja niihin liittyviä ohjeita
sekä tilityslomakkeita on saatavana
2.7.2012 lukien kirjastosta sen aukioloaikana ja 30.7. lukien myös kunnanvirastolta.
Lomakkeet ovat lisäksi tulostettavissa kunnan kotisivuilta 2.7.2012 alkaen.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa
hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitteella: Pornaisten kunnanhallitus, PL 21, 07171 Pornainen. Hakemuslomakkeita on saatavissa kunnantoimistosta tai niitä voi tulostaa kunnan kotisivuilta Ajankohtaista-palstalta.
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto
Kansalaisopiston järjestämä taiteen perusopetus Pornaisissa
Taiteen perusopetus perustuu lakiin (633/1998) ja sen mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle
etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri
taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Kaksi kuvaa ILONA2012 näyttelystä
Pornaisista

Taiteen opiskelu avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää
taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tavoitteena on, että oppilas kehittää omaa ajatteluaan ja luovuuttaan elämän eri alueilla. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja oppilaan
kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan.
Kansalaisopisto järjestää Pornaisissa taiteen perusopetusta
visuaalisilla taiteenaloilla kuvataiteessa ja käsityössä. Opetus perustuu yleiseen oppimäärään ja se on laajuudeltaan
yhteensä 10 kurssia ja laskennalliset 500 oppituntia. Opiskelun voi aloittaa varhaisiän opinnoilla 5-6 -vuotiaana ja varsinaiset peruskurssit voi aloittaa 7-8 -vuotiaana. Käytännössä
joka toinen vuosi on tarkoitus aloittaa uusi peruskurssi 1.
Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta on viimeksi keväällä
2011 päivittänyt käyttämämme opetussuunnitelman. Kokonaisuudessaan opetussuunnitelma on luettavissa verkkosivuillamme www.mantsalanopisto.fi.

Pornaisten taiteen perusopetuksen ryhmät
lukuvuonna 2012–2013:
Varhaisiän opinnot

(5-6 -vuotiaat)

Kuvataide peruskurssi 2

(7-10 -vuotiaat)

Kuvataide peruskurssi 5

(11-13 -vuotiaat)

Kuvataide työpaja 1-2

(13-16 -vuotiaat)

Käsityö peruskurssi 1

(7-9 -vuotiaat)

Käsityö peruskurssi 5

(11-13 -vuotiaat)
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Opinto-ohjelma kaudelle 2012–2013
Mäntsälän kansalaisopiston kauden 2012–2013
opinto-ohjelma on luettavissa netistä osoitteessa
www.mantsalanopisto.fi kesäkuussa. Opintoohjelma jaetaan kotitalouksiin 10.8. Mäntsälälehden jakelualueella.
Ilmoittautuminen alkaa ma 6.8.2012 klo 9.00
avoimen yliopiston kursseille, ma 13.8.2012 klo
9.00 kädentaitojen ja taiteen lyhytkursseille, kielten
ryhmiin ja Mäntsälän Kunnossa Kaiken Ikää
-ryhmään sekä to 23.8.2012 klo 18.00 muille
opiston kursseille.
Kuva: Ilona2012 näyttelystä Mäntsälästä

Opetus alkaa maanantaina 10.9.2012.

Koulut yhdistyvät
Kohti yhtenäiskoulua
Pornaisten kirkonkylällä, samalla tontilla, sijaitsevat Kirveskosken koulu ja Pornaisten Yläkoulu
muodostavat 1.8.2012 alkaen yhtenäiskoulun.
Kirveskosken koulussa opiskelevat vuosiluokkien
1−6 oppilaat sekä esikoululaiset (noin 340 oppilasta) ja Pornaisten Yläkoulussa opiskelevat vuosiluokkien 7−9 oppilaat koko kunnan alueelta
(noin 250 oppilasta). Suunnilleen puolet Yläkoulun oppilaista on lähtöisin Kirveskosken koulusta.

näisen toimintakulttuurin rakentaminen. Koulujen
yhdistymiselle on luontaiset edellytykset: lähekkäisen sijaintinsa vuoksi Kirveskosken koululla ja
Pornaisten Yläkoululla on aina ollut yhteisiä tiloja
ja opettajia sekä osittain yhteinen budjetti.
Yhtenäiskoulu on hallinnollisestikin yhtenäinen:
rehtori vastaa kokonaisuudesta, mutta koulua johdetaan yhdessä apulaisrehtorin ja vararehtorin
kanssa. Allekirjoittaneen työt rehtorina jatkuvat
yhtenäiskoulussakin. Sivistyslautakunta valitsi
16.5.2012 yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi FM
Lea Koskisen ja vararehtoriksi KM Anne Kärpäsen. Tällä rehtoritiimillä lähdetään innolla luotsaamaan muutosprosessia kohti aitoa yhtenäiskoulua. Syksyn ensimmäisessä Luonnollisesti Pornainen -lehdessä palataan yhtenäiskouluasiaan. Kutsun teidät osallistumaan koulun nimikilpailuun,
joka on julkaistu tässä lehdessä.

Yhtenäiskoululla tarkoitetaan koulua, jossa oppilaalle muodostuu yhtenäinen oppimispolku perusopetuksen ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle
vuosiluokalle asti. Yhtenäisen opintien edellytyksenä on opetussuunnitelma. Pornaisissa siihen on
hyvät edellytykset, sillä kaikissa kunnan kouluissa
noudatetaan yhteistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassa korostuu perusopetuksen yhtenäisyys ja sen myötä kokonaisvaltaisen kasvatus- ja opetustyön mahdollistuminen
opettajille. Tarkoitus on, että vuorovaikutus lisääntyy niin koulun aikuisten, kotien kuin eriikäisen oppilaidenkin välillä. Tavoitteena on yhte-

Marjo Rissanen
Kirveskosken koulun rehtori
1.6. alkaen yhtenäiskoulun rehtori

10/32

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2012

Luonnollisesti Pornainen

11/32

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2012

Luonnollisesti Pornainen

Yläkoulu menestyi Taitaja 9-kilpailussa
Pornaisten yläkoulun joukkueen
menestystarina

Yläkoulun joukkue kilpatehtävissä

Pornaisten yläkoulun oppilaat Viola Rautakoski,
Maija Salama ja Tuukka Holmberg menestyivät
kolmiportaisessa Taitaja9- kilpailuissa. Joukkue
voitti ensin itäisen Uudenmaan paikalliskilpailun
Porvoossa marraskuussa 2011. Seuraavan kerran
kisattiin aluekilpailussa Helsingin tekniikan alan
oppilaitoksessa tammikuussa 2012. Joukkue niitti
menestystä myös siellä sijoittuen kisassa ensimmäiseksi. Matka jatkui Taitaja9-kilpailun finaaliin
joka järjestettiin 24.4.2012 Jyväskylän Taitaja2012-kilpailun yhteydessä. Finaalissa kilpaili
parhaista parhaimmat 36 joukkuetta ympäri Suomea. Kilpailussa haastavia tehtäviä riitti aina linnunpöntön rakentamisesta pöydän kattamiseen.
Joukkue menestyi erinomaisesti myös finaalissa ja
sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Pornaisten joukkueen menestyksen salaisuutena voidaan pitää
hyvää ryhmätyötaitoa sekä vankkaa osaamista
kädentaitojen alueelta.

Maija Salama, Tuukka Holmberg ja Viola Rautakoski Taitaja9-kilpailun finaalissa

Taitaja9 on kolmiportainen ammattitaidon kilpailu
peruskoulun 9.-luokkalaisille. kilpailun tavoitteena on tukea nuorten ammatinvalintaa, lisätä kädentaitoja vaativien alojen tuntemusta sekä kasvattaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Periaatteena on, että kilpailuissa joukkueet ratkaistavakseen erilaisia tehtäviä, joista nopeimmin hyväksytyksi suoriutunut joukkue voittaa kilpailun.
kemian tehtävää ratkomassa

Taitaja9-kilpailun loppukilpailu
24.4. Jyväskylässä
Taitaja9- kilpailu on kolmihenkisten joukkueiden
välinen kisa. Pornaisten yläkoulun joukkueeseen
kuuluivat Maija Salama, Tuukka Holmberg ja
Viola Rautakoski. Ryhmän ohjaajana toimi Tuuli
Kangas.
Loppukilpailu muodostui samana päivänä järjestettävistä alku- ja välieristä. Pornaisten joukkue
selviytyi heti alkueristä suoraan semifinaaliin.
Semifinaalista joukkue jatkoi finaaliin erän nopeimpana joukkueena. Finaalissa ryhmä suoriutui

linnunpönttöä rakentamassa
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Taitaja kisoissa ryhmä joutui ratkomaan tehtäviä
monipuolisesti eri kädentaitojen osa-alueilta. Kilpailussa oli yhdeksän eri alojen tehtävää. Kilpailun 10 vuotis juhlien kunniaksi taitaja kisoihin oli
valittu yksi perinteisimmistä kisatehtävistä joka
oli linnunpöntön rakentaminen. Sama tehtävä on
ollut ratkottavan myös paikallis- ja aluekilpailussa
sekä aikaisempina vuosina. Haastavia tehtäviä
riitti piirilevyn kytkennästä alkaen. Paremmuusjärjestyksen kilpailussa ratkaisi tehtävien oikeellisuus ja suoritusnopeus. Pornaisten joukkueen
vahvuutena oli erinomaiset ryhmätyötaidot, vankka osaaminen kädentaitojen alueelta sekä ryhmän
halu kilpailla.

Kuva: Piirilevyn kytkentä tuntui haastavalta

nopeasti tehtävistä ja taisteli loppuun asti kärkisijoista. Joukkue tuli kolmanneksi ja kuittasi
palkinnoksi hienot Samsungin kännykät. Suoritus
oli upea, sillä kilpailuihin osallistui 36 kolmihenkistä 9 luokkalaisten joukkuetta ympäri Suomea.

Kilpailuja hallinnoi Skills Finland ry. Paikalliset
ammattioppilaitokset osallistuvat kilpailujen järjestämiseen.
Tuuli Kangas, ryhmän ohjaaja

Kuva: Kolmas sijakin lämmittää mieltä
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Kirveskosken koululla konserttivieraita

Kuva: Pepe ja Kasumal –musiikkiryhmä

Pape ja Kasumal -konsertti koulukeskuksessa 20.3.12
sille tarjoutui myös mahdollisuus kokeilla togolaisia tanssiaskelia Libassen ohjaamana. Ensin pääsivät halukkaat pojat lavalle, ja sitten oli tyttöjen
vuoro. Lopuksi myös opettajat uskaltautuivat kokeilemaan tanssimista.

Maaliskuisena tiistaina koulukeskuksen liikuntasali täyttyi afrikkalaisista rytmeistä, kun Pape ja
Kasumal -musiikkiryhmä esiintyi koulun väelle.
Ryhmässä oli kaksi miestä ja yksi nainen. Pape
Sarr soitti ja esitteli djembe- ja sabar -rumpuja,
Bintou vastasi laulusta ja Libasse Sall tanssi.

Konsertissa oli mukavaa ja oppilaat olivat innoissaan. Tämä hieno konsertti järjestettiin joululevyprojektista saaduilla varoilla.

Konsertti oli mahtava, sillä myös oppilaat pääsivät
osallistumaan. Konsertissa leikittiin, laulettiin,
tanssittiin ja rummutettiin yhdessä. Esiintyjät
huudattivat oppilaita kaikuna. Muutamat pääsivät
myös kokeilemaan erilaisia rumpuja. Vapaaehtoi-

Kirveskosken koulun 5C
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”Kirkkis” Pornaisten peruskoulujen vanhempainyhdistys ry
Kasvojenkohotusta, Kirveskoskella toimiva vanhempainyhdistys on aloittanut
uuden sivun toiminnassaan
Miten?
Viime syksynä vanhempainyhdistyksen uusi hallitus otti tehtäväkseen uudistaa säännöt ja sitä kautta myös nimen. Uudeksi nimeksi ehdotimme Kirkonkylän koulujen vanhempainyhdistystä mutta
tämä nimi ei mennyt läpi. Ehdimme kuitenkin
ottaa ”Kirkkis”-lempinimen käyttöömme. Onni
onnettomuudessa; Kirveskosken koulu ja Pornaisten yläkoulu yhdistyvät yhtenäiskouluksi, joten
aiomme nyt hakea nimeä Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä.
FACEBOOK (www.facebook.com/Kirkkis) oli
seuraava etappi. Halusimme Kirkkiksen 2000luvulle ja helposti lähestyttäväksi. Muokkasimme
profiilin ja hups – meillä oli 30 tykkääjää. Mukaan mahtuu vielä, sillä perheitä Kirkkiksen alueella on noin 350 kpl. Naamakirja antaa luokkatoimikunnille mahtavan kanavan markkinoida
myytäviä tuotteitaan ja tapahtumiaan. Näin
saamme kaikki yhdessä nauttia sekä sukkamyynneistä että discoista.

tilata PORNAINEN-tuotteita. Kotisivut tullaan
päivittämään kesän aikana ja tämän jälkeen Kirkkis informoi kaikesta toiminnastaan kotisivujen
kautta. Ei kuitenkaan kahta ilman kolmatta:
sähköpostiosoite on kirkkis@pornaislainen.com.
Valitse vapaasti oma mediasi, jolla haluat meidät
tavoittaa tai vaikka seurata kuulumisiamme.

Miksi?

KOTISIVUT (www.kirkkis.yhdistysavain.fi)
tulivat tämän jälkeen. Tällä hetkellä ne ovat hyvin
vaatimattomat, mutta toimivat tärkeimpien tehtävien täyttäjinä eli voit ilmoittautua jäseneksi ja

Kaikesta tingitään, on sitten lama tai ei. Ja valitettavasti säästön kohde on monesti lapsi: koulu ja
välituntitarvikkeet. Vanhempainyhdistyksenä
haluamme auttaa kouluja luomaan viihtyisiä ja
innovatiivisia välitunteja ja koulupäiviä. Nykyisellä pienellä joukollamme (36 jäsenperhettä)
olemme pystyneet hankkimaan eskariin 10 tikkua
laudalla –pelin ja Opettele solmimaan kengännauhat –puukengän. Alakoulun pihalle maalasimme
pihaleikkivälineitä ja yläkoululle hankimme sählyvälineitä. Mitä voisimmekaan yhdessä saada
aikaan, jos kaikkien oppilaiden perheet liittyisivät
jäseneksi 8 € vuosimaksulla?
Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja
saamme heiltä monia pyyntöjä. Vastaisimme mielellämme myöntävästi kaikkiin näihin kainoihin
toiveisiin. Lähde sinäkin mukaan ja ilmoittaudu
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jäseneksi kotisivuillamme! Isovanhemmatkin
voivat liittyä kannatusjäseniksi! Yhdessä olemme
enemmän.

mikuntaan – nekin toimivat Kirkkiksen alaisina
toimikuntina.

Haaste luokille!

Minkä vuoksi?

Paras liittymisprosentti (elokuun loppuun mennessä) palkitaan PORNAINEN-kangaskasseilla: jokainen voittajaluokan oppilas saa oman kassin.
Lisäksi kaikkien jäseneksi liittyneiden ja jäsenmaksunsa 31.8.12 mennessä maksaneiden kesken
arvotaan kolme (3) vapaalippua Flamingoon. Tervetuloa mukaan!

Lastemme! Kirkkis aikoo nousta perheiden ja
koulun tueksi kaikissa koulumaailman asioissa:
tulemme järjestämään Tukea vanhemmille –
ryhmän, tanssiaiset kuudesluokkalaisille, koulukuvauksen, jaamme stipendit ja hymypatsaat ja
paljon, paljon muuta! Ilman jäsenmaksuja ja aktiivisia tekijöitä tämä ei ole mahdollista. Pienikin
apu auttaa aina ja sitä arvostetaan! Liity jäseneksi
ja jos intoa riittää niin ota osaa vaikka luokkatoi-

Mukavaa kesää kaikille toivottaa Kirkkiksen hallitusväki

Pornaisten Frisbeegolfradan avajaiset 26.5.
Pornaisten kunnan ja paikallisten yrittäjien yhteistyön tuloksena rakennettu yhdeksän reikäinen
”Pornainen DiscGolfPark” kastettiin käyttöön
virallisessa avajaistapahtumassa lauantaina 26.5.
Projektin suunnittelu käynnistyi jo keväällä 2011
pornaislaisen firman, SiltaExperT Oy:n aloitteesta. Ideoinnin jälkeen pornaislaisista yrittäjistä
löytyi mahtavaa yhteishenkeä ja mukaan projektiin saatiin suuri joukko väkeä; Aktia, Osuuspankki, Reimar Oy, Glan Oy, JokiPekka Oy, SiltaExperT Oy ja Pornaisten Yrittäjät ry. Kiitokseksi
yhteistyöstä radan väylät on nimetty yhteistyökumppaneiden mukaan.

Vanhan pururadan rata soveltuu varsin hyvin
aloittelijoille. Toisaalta pidempään harrastaneille
se tarjoaa haastetta puustoisen ja vaihtelevan
maastonsa vuoksi. Avajaistapahtuman myötä toivotamme kaiken tasoiset ja ikäiset heittäjät tervetulleeksi viettämään mukavia päiviä joenrannan
kauniissa maastossa Pornaisten uusimman harrastusmahdollisuuden parissa.
Frisbeegolfvälineitä saa kesällä lainaksi nimikuittausta vastaan Pornaisten Shelliltä sekä syksyisin
Nuorisotalo Ponusta ja vapaa-aikatoimen toimistosta. Lisätietoja välineistä ja lajista saa vapaaaikatoimen toimistosta Pankista.

Pornaisten Vanhan pururadan alue Mustijoen
mutkittelevan jokilaakson kyljessä tarjoaa herkulliset olosuhteet yhdeksän reikäiselle frisbeegolfradalle. Avajaistapahtumassa lauantaina 26.5. rata
kastettiin käyttöön perinteisin menoin. Tapahtumassa kuultiin kunnanjohtajan avajaispuhe sekä
projektiin osallistuneille suunnatut kiitossanat.
Lisäksi ohjelmassa oli luonnollisesti avajaiskilpailu, johon osallistuivat myös projektissa mukana
olleet yrittäjät. Avajaiskilpailun taso ja osallistujien määrä nousivat korkeaksi. Voittaja, Jesse
Lindholm heitti radan ihannetuloksen ja kirjasi
samalla rataennätyksen nimiinsä. Ilahduttavaa oli
myös ulkopaikkakuntalaisten heittäjien määrä
kisassa.

Suuret kiitokset vielä kaikille pornaislaisille yrittäjille, jotka mahdollistivat radan aikaansaamisen
Pornaisten kuntaan.
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Vapaa-aikatoimi
Mä oon täällä!
Nyt kun on taas tulossa kesä ja kärpäset sekä
koulupaikkojen odottamisen jännittäminen
niin tahdon muistuttaa ettette te nuoret ole
yksin. Kun koulupaikka ei irtoa heti ensi
yrittämällä, tai jokin muu on se juttu mikä
kiinnostaisi enemmän, niin voitte kysäistä
multa apua asioiden selvittelyssä. Autan
parhaalla mahdollisella tiedollani ja etsitään
vaihtoehto ja vastaus pohdintaasi. Kun ollaan aktiivisia, niin kyllä ne asiat yleensä
loksahtelee kohdilleen tavalla tai toisella.
Tulosten tultua kesäkuun puolessa välissä yläasteen opo pystyy vielä
auttamaan jonkun aikaa, esim. jälkihaun teossa. Mutta sitten elokuussa
hänen täytyy alkaa suunnata katseensa kohti uusia ysiluokkalaisia. Ja
silloin minä astun kuvaan mukaan. Toki juttusilleni saa tulla heti tulosten julkaisemisen jälkeen, jolloin pääsen heti aloittamaan kanssasi pohdinnan mikä seuraava askel voisi olla. Viime syksynä löysimme kaikille halukkaille jotain tekemistä kouluvuoden ajaksi. Jotkut pääsivät sinne minne olivat halunneet peruutuspaikkojen turvin, jotkut ottivat vauhtia ammattistartin kautta ja joillekin löytyi työkokeilupaikka tai sitten
työharjoittelupaikka. Löytyipä osalle vanhemmista hakijoista ihan työpaikkakin tai oppisopimuspaikka. Kunhan on itse aktiivinen ja osallistuu oman tulevaisuuden miettimiseen, niin kyllä niitä vaihtoehtojakin
löytyy. Ja tässä prosessissa minä tahdon olla auttamassa.
Toimin Pornaisissa etsivänä nuorisotyöntekijänä ja minun juttusilleni
voivat tulla kaikki alle 29-vuotiaat ilman koulu- tai työpaikkaa olevat
nuoret ja nuoret aikuiset. Olen tukena kun pitää käydä viranomaisia
tapaamassa sovittuna aikana tai autan etsimään tekemistä päiviin tai
kerron vain tarjolla olevista vaihtoehdoista ja autan täyttämään eri lomakkeita. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että olet itse halukas kysymään ja etsimään tilanteeseesi ratkaisua. Vanhemmatkin voivat soittaa ja kysyä neuvoa mitä tehdä tai mihin ohjata, jos nuori ei itse halua
juttusilleni tulla. Minulla ei välttämättä ole heti antaa vastausta mutta
yhdessä pohtimalla ja etsimällä tieto löytyy helpommin. Joskus pelkkä
keskustelu jonkun kanssa auttaa selkeyttämään mitä voisi tehdä tai mihin haluaisi ja muuta apua ei tarvita. Ennen kaikkea en ole viranomainen, joka pakottaa mihinkään. Olen rinnalla kulkija, joka etsii kanssasi
yhdessä vaihtoehtoja mistä valita. Olen mielelläni auttamassa sinua
löytämään ratkaisun tilanteeseesi.
Tea Nieminen, erityisnuorisotyöntekijä
tea.nieminen@pornainen.fi, p. 040 174 5069
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Duunirundi
Nuori, haluatko ansaita
rahaa? TEE TÖITÄ!
Duunirundi työllistää
nuoria muutamaksi
tunniksi kertasuoritteisiin työtehtäviin. Työnantaja maksaa kolmen
tunnin työstä 20 € palkkion ja saa vastineeksi
nuoren työpanoksen.
Nuori: Ilmoittaudu vapaa-aikatoimiston työntekijärekisteriin!
Työn tarjoaja: Soita
vapaa-aikatoimeen ja
kerro työtehtäväsi. Me
valitsemme sinulle sopivan työntekijän.
Lisätietoja: Tea Nieminen 040 174 5069,
tea.nieminen@pornainen.fi

Luonnollisesti Pornainen
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy, KEUKE
janpidossa menot on yleensä jaoteltu tileittäin
hyvinkin tarkkaan, mutta käytännössä myös
tulot kannattaisi jaotella esimerkiksi tuote- tai
asiakasryhmittäin ellei tietoja saa muista taloushallinnon järjestelmistä. Tavoitteena on, että kirjanpidosta saisi mahdollisimman suoraan
tarvittavat tiedot, eikä joutuisi tekemään ylimääräisiä laskelmia haluttujen tietojen saamiseksi.

Tilinpäätösanalyysi Keukesta:
talouden suunnittelu ja seuranta
kannattaa
Yrittäjän kannattaa ottaa yrityksensä kirjanpidosta kaikki hyöty irti. Kirjanpidon tehtävänä on laskea yrityksen tulos, seurata rahatilannetta, seurata tavaroita, raaka-aine- ym. varastoja, saamisia ja velkoja, olla verotuksen peruste sekä olla apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja laskennassa.

Kunkin yrityksen tulisi löytää omat olennaiset
tunnuslukunsa, joita seurata kuukausi- ja vuositasolla. Hyvänä apuna tähän on Keuken yritysneuvojien tarjoama tilinpäätöksen analyysipalvelu.
Yritysneuvoja analysoi tilinpäätöksen keskeiset
tunnusluvut. Analyysin tulokset sekä johtopäätökset käydään yhdessä yrittäjän kanssa läpi henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Tilikauden aikaisten juoksevien kirjausten pohjalta laaditaan yritykselle tilinpäätös, jonka keskeiset
osat ovat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen. Tuloslaskelmasta selviää tilikauden jakokelpoinen
voitto ja lisäksi se antaa tietoja yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä tilikauden aikana. Taseessa
vastaavaa -puolella näkyy yrityksen omaisuus ja
vastattavaa -puolelta selviää, miten yritystoiminta
on rahoitettu.

Tilinpäätösanalyysi antaa hyvän pohjan yrityksen tulevan toiminnan suunnitteluun ja
vuositsekkaus on ajankohtainen juuri nyt, kun
suurella osalla yrityksistä viime vuoden tilinpäätös on valmistunut. Kannattaa ottaa yhteyttä ajanvaraukseemme ja sopia oma tapaamisaika, Riitta kehottaa.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen suunnittelussa
on tavallaan kaksi vastakkaista tavoitetta –
toisaalta tuloksen maksimointi ja mahdollisuus voiton jakamiseen yrittäjille ja muille
osakkaille sekä pääomien kerryttäminen yritykseen. Toisaalta taas tavoitteena on verojen
maksun minimointi, Keuken yrityspalvelupäällikkö Riitta Seppälä kertoo.- Suunnittelu
edellyttää kirjanpidon, tuloslaskelman ja taseen rakenteiden ymmärtämistä.
Tilinpäätöksen tunnusluvut mahdollistavat eri
vuosien, erikokoisten yritysten ja eri toimialojen
väliset vertailut. Tunnusluvut mittaavat yrityksen
kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta
sekä myös omaisuuserien kiertonopeuksia. Riitta
Seppälä muistuttaa, että kaikkien näiden on oltava
kunnossa, jotta yrityksellä on menestymisen mahdollisuudet.

Kuva: Keuken
yrityspalvelupäällikkö
Riitta Seppälä
toivottaa tervetulleeksi tilinpäätösanalyysiin.

Helposti kiinnitetään liikaa huomiota vain
kannattavuuteen, joka on vain yksi ”tuolinjalka”, mutta pysyäkseen pystyssä kaikkien jalkojen on oltava riittävän tukevia. Samoin kir-
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Kehittämö
Keuke neuvoo ja palvelee eri-ikäisiä yrityksiä
mm. seuraavilla osa-alueilla: myynnin ja markkinoinnin aktivointi, investointien suunnittelu, rahoitusneuvonta ja omistajan vaihdos. Kehittämisapuna toimiminen lähtee aina yrityksen tarpeista, joita voivat olla esim. toiminnan kasvattamiseen liittyvät asiat, yrittäjän vaihdokset, muut
toiminnan merkittävät muutokset ja sijoittuminen
talousalueelle.
Keuken palvelut ovat yrittäjille pääosin maksuttomia!

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus
Oy eli Keuke tarjoaa yritysneuvontapalvelut Pornaisissa toimiville
yrityksille
Yrityshautomosta virtaa toiminnan käynnistämiseen
Keuken yrityshautomo on tarkoitettu alle kolme
vuotta toimineille yrityksille, joiden liikeidea täyttää kannattavan toiminnan edellytykset, ja joilla
on innovatiivinen tuote, palvelu tai toimintatapa
sekä työllistävä vaikutus. Auktorisoidut yritysneuvojat avustavat uusia yrittäjiä liiketoiminnan
käynnistämisessä ja opastavat niin markkinoinnissa kuin rahoitukseen liittyvissä asioissa. Hautomoyrityksen toimitilat voivat sijaita missä vain
Pornaisten alueella.

AJANVARAUS ma-to 9.00–15.00
Puhelin: 050 341 3210
Soitamme tarvittaessa takaisin.
Tapaamisajan voi varata myös sähköpostitse
keuke@keuke.fi

Seniori-info taas messuilla
Edellisten messujen tapaan jaetaan tänäkin vuonna syyskuun 15. päivänä
Pornaisten messuilla erillisessä Seniori-info -pisteessä monenlaista tietoa
erityisesti ikääntyneille ihmisille.
Pornaisissa on tarjolla monenlaista liikuntaa Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman
puitteissa, jota järjestää kunnan vapaa-aikatoimi. Lisäksi eri järjestöt ym.
tarjoavat tapahtumia, kursseja ym.
Jaamme tietopaketin kaikille seniorikävijöille. Lisäksi voit osallistua
maksuttomaan arvontaan, jossa joka arpa voittaa.
Tervetuloa saamaan tietoa, jonka avulla voit myös parantaa elämänlaatuasi!
Vapaa-aikatoimisto yhteistyökumppaneineen
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Nuohoustoiminta Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen toimialueella
Hyvinkään kaupungin talousalueen piirinuohoojan
irtisanouduttua piirinuohoojan tehtävistään, päätti
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta
Hyvinkään kaupungin osalta sallia rakennuksen
omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Pelastuslaki

Päätös koskee ainoastaan Hyvinkään kaupungin
talousaluetta. Muualla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella piirinuohousjärjestelmä on voimassa toistaiseksi (Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula,
Kerava, Järvenpää, Pornainen ja Mäntsälä). Pelastuslaitos seuraa nuohouksen toimivuutta palotarkastusten yhteydessä, asiakaspalautetta keräämällä
sekä asiakirjavalvonnalla.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on
yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen
osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen
osalta huolehdittava, että:

Piirinuohooja huolehtii nuohouspiirinsä alueella
voimassaolevien säädösten mukaisesti tulisijojen ja
savuhormien nuohouksesta. Alueen kunnissa toimivat piirinuohoojat ovat tekemänsä nuohoussopimuksen perusteella velvollisia huolehtimaan että
kiinteistön omistajalla tai haltijalla on nuohousilmoituksen saatuaan vähintään kolme työpäivää
(ma-pe) aikaa järjestää nuohoojalle pääsy nuohouskohteeseen, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Piirinuohoojan tai hänen edustajansa on oltava
puhelimitse tavoitettavissa työpäivinä klo 8:0016:00 välisenä aikana.
Uusi pelastuslaki (379/2011) on tullut voimaan
01.07.2011. Nuohoustoimintaan laki vaikuttaa
siten, että kiinteistöllä on lain nojalla huolehtimisvelvollisuus tikkaista, kattokulkutiestä ja katon
turvavarusteista, jotta lakisääteinen nuohoustyö
voidaan suorittaa turvallisesti.
Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena
on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Nuohooja huolehtii työllään
kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla
tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat
pelastusviranomaiselle ja opastaa tulisijan käyttäjiä.

3 luku
Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja
haltijan velvollisuudet
13 §
Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu 59 §:n mukaisella tavalla;
2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu
siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa;
3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään
sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä:
1) tulisijoista ja savuhormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen
ajankohdasta ja määrävälistä;
2) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein
sekä puhdistuksen ajankohdasta, määrävälistä ja puhdistustyön sisällöstä.
9 luku
Nuohouspalvelut
59 §
Nuohouksen järjestäminen
Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.
Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:
1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä;
2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai
3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta
palvelujen tuottajan kanssa.
Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuohouksesta perittävästä
maksusta.
Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan 13 §:ssä
säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit
on huollettu ja puhdistettu voidaan toteuttaa ainoastaan alueen
pelastustoimen 1 momentin mukaisesti päättämän palvelujen
tuottajan toimesta.
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Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella nuohoustyössä ja nuohouksen yksikkömäärien laskennassa noudatetaan Nuohousalan keskusliitto ry:n
1.8.2005 päivitettyjä työohjeita ja laskentaperusteita. Minimiveloitusmäärä on 45 yksikköä. Nuohousyksikön hinta on 0,83 €. Tämä muutos tuli
voimaan 1.3.2012.

Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen kohteen osalta antaa
luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohooja.
60 §
Nuohoustyön sisältö
Nuohouksessa puhdistetaan tulisija ja savuhormi niihin liittyvine osineen sekä tarkastetaan tulisijan ja savuhormin kunto.
Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohouksesta.
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä nuohoustyön sisällöstä
ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen piirinuohoojien yhteystiedot löytyvät pelastuslaitoksen nettisivuilta (www.ku-pelastus.fi) ja kuntien
nettisivuilta.
Lisätietoja:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Yrjö Jalava
Palopäällikkö
Turvallisuuspalvelut
09- 8394 0000

61 §
Vioista ilmoittaminen
Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai
puutteita, joista voi
aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen
edustajalle ja pelastuslaitokselle. Jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai
katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei
nuohoustyötä voida suorittaa
turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti
nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle.

Pornaisten kunnan alueella piirinuohoojana toimii
Markku Lampinen:
Nuohoustoimi Markku Lampinen,
puh. 0400 107 210
s-posti: markku.lampinen(at)nuohoojat.fi

K

62 §
Nuohousluettelo
Nuohoustoiminnan harjoittajan tulee pitää luetteloa nuohoamistaan kohteista ja antaa
luettelosta pyydettäessä maksutta tietoja pelastuslaitokselle.
Tietoja tulee säilyttää
kymmenen vuoden ajan toimenpiteen suorittamisesta.

eski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
toiminta-alue:

63 §
Nuohoojan kelpoisuus
Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan
olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan
ammattitutkinto.
Nurmijärvi

Hyvinkää

Mäntsälä

Järvenpää

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksen aikana kolmen
vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos
hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkintoon kuuluvat
tulisijojen ja savuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot.

Pornainen

Tuusula

Nuohouspalvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja
valvoa ammattitutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Kerava

Vantaa
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Liikenneturvallisuus

Ikäkuljettajien iltapäivä
Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä järjesti ikäihmisille liikennepainotteisen iltapäivätilaisuuden kunnantoimistolla torstaina 3.5.2012. Aihe oli mielenkiintoinen ja valtuustosali täyttyi kuulijoista.
Iltapäivän tilaisuudessa aiheesta luennoivat ylikonstaapeli
Roope Vihanto Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta, muistihoitaja Maisa Pajunen Mustijoen perusturvasta ja kouluttaja Pekka Puustinen Liikenneturvasta - kukin oman toimenkuvansa ja
työkokemuksensa kautta. Aihe herätti runsaasti kysymyksiä ja
keskustelua.
Liikenneturvan sivuilta (www.liikenneturva.fi) löytyy ikäihmisille erilaisia tietolehtisiä ja testejä (mm. ikäkuljettajien itsearviointitesti) sekä jopa sanallista apua ajoneuvon valintaan.
"Ikääntyminen vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn. Tilanteiden
havaitseminen, arvioiminen ja niissä toimiminen voivat viedä
enemmän aikaa kuin ennen. Nämä muutokset eivät välttämättä
merkitse suurempaa riskiä autoilussa. Ajamalla maltillisesti
iäkkäät osaavat hyvin lisätä turvallisuuttaan.

Ikäautoilijan selviytymisvinkit
- mieti mukava ajoreitti
- varaa riittävästi aikaa
- mene hyvän sään aikana ja
valoisalla
- käytä aina turvavyötä
- valitse ajonopeutesi kuntosi ja
tuntosi mukaan
- säilytä riittävä etäisyys edellä
ajavaan
- ole tarkkana risteyksissä
- ole tarkkana ohituksissa ja
kaistanvaihdoissa
- vältä ruuhka-aikoja
- varmista, että tuulilasisi ja
silmälasisi ovat puhtaat!
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Ja muista - ajotaito ruostuu kuten muutkin
taidot, ellei sitä jatkuvasti ylläpidä. Säännöllisesti ajamalla pidät parhaiten taitosi kunnossa!"
("Autoillen kaiken ikää - ohjeita ikääntyville
autoilijoille"/
Liikenneturva)
Vapaa-aikatoimi oli myös tuonut paikalle ns.
"ralliratin", jonka avulla rohkeimmat pääsivät tilaisuuden lopuksi kokeilemaan vauhdin
hurmaa - mutta turvallisesti - kuvana valkokankaalla
Turvallista matkaa kaikille!
Pornaisten kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä

Moporallia Pornaisissa 9.5.2012
Tällä kertaa ei ollut kysymys nuorten häiritsevästä
ajamisesta vaan Liikenneturvallisuustyöryhmän
alulle panemasta ja vapaa-aikatoimen yhteistyössä
seurakunnan, liikenneturvan, SPR ja Poliisin nuorille järjestämästä tehtäväradasta. Tehtävärata
ajettiin mopoilla ja sen aikana pohdittiin vaaran
paikkoja Pornaisissa. Suoritettiin hätäensiavun
antamista liikenneonnettomuustilanteessa, tunnistettiin liikennemerkkejä, harjoiteltiin mopon hallintaa ja muistuteltiin mieleen miten kypärä laitetaan oikein kiinni sekä katseltiin mikä moposta
tekee laittoman tai laillisen.

keskustelua tulosten julkistamisen jälkeen. Kyseessä oli seurakuntatalolle johtava tie. Siinä on
merkki joka ilmoittaa, että kyseessä on jalkakäytävä ja moottoriajoneuvoilla ajo silloin sinne on
kiellettyä. Nuoret olisivat saaneet pidettyä pisteen,
jos olisivat jättäneet moponsa koripallotelineiden
viereen ja kävelleet yläparkkipaikalle. Keskustelua aiheutti se, että kaikkihan sinne ajavat autoilla
merkistä välittämättä ja eihän sinne muuten pääsisi. Nyt kuitenkin oli tarkoitus kiinnittää nuorten
huomiota ajamiseensa ja liikenteen huomioimiseen ja tämä sattumus oli osoitus siitä, kuinka
tutussakin paikassa voi olla jotakin, mikä pitää
ottaa huomioon ja aina ei voi vain ajaa niin kuin
kaikki muutkin tai niin kuin yleensä on tapana.
Jäämme seuraamaan miten käy eli tullaanko
merkkiä tulevaisuudessa siirtämään.

Tehtävärataan osallistui 4 nuorten joukkuetta.
Jokaisessa joukkueessa oli 3-6 henkilöä. Mukana
oli niin tyttöjä kuin poikiakin. Ylinopeuden ajaminen ei kannattanut reitin aikana, koska jokaiselle rastivälille oli mitattu aika joka kului ajaessa
reitti nopeusrajoitusten mukaan. Samoin rastin
pitäjät katsoivat miten nuoret noudattivat liikennesääntöjä tulleessaan ja poistuessaan rastilta. Jos
ajovirheitä tuli, niin niistä annettiin miinuspisteitä.
Nuoret ajoivat hienosti rajoitusten mukaan reitin
läpi. Yksi pisteen menetyspaikka aiheutti kovaa

Moporallin voittaja joukkue sai ilmaiset rannekkeet ja bussikuljetuksen Vapaa-aikatoimen Särkänniemi retkelle. Ensimmäisestä moporallista
saatu hyvä kokemus vahvisti sitä, että tapahtumasta tulee jokavuotinen traditio tulevaisuudessa.
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Tiet ja kadut
Ajankohtaista tie- ja katuasiaa

Kuva: Ovatko suojatiet väärässä paikassa?

Keskusta-alueen kehittämissuunnitelma sai kunnanvaltuuston hyväksynnän joulukuisessa kokouksessa.

Kirkkotie ja viereinen kevytväylä
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelmaan kuuluu
myös ympäristösuunnitelma, joka kohdistuu pääosin taajaman läpi menevän Kirkkotien vierialueisiin. Kirkkotie on yleinen maantie ja sen kunnossapito- ja hoitovastuu on ELY-keskuksella.

Suunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden
osalta on aloitettu ensimmäisen vaiheen suunnittelu. Suunnittelu aloitettiin kunnantoimiston ja koulun kohdalla: suojateiden, liittymien ja linjaautopysäkkien uusilla järjestelyillä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Myös koulun pihaalueen pysäköintialueet sekä huoltoliikenneyhteydet mietitään uudelleen. K-Marketin ja Salen risteysalue sekä Ponun kohdalta puuttuva kevytväylä
ovat myös suunnittelun kohteena.

Laadittua suunnitelmaa esiteltiin toukokuun alkupäivinä kunnantoimistolla ELY-keskuksen edustajille, joka alueen kunnossapidosta ja hoidosta vastaa. ELY-keskuksen vastuulla olevien maanteiden
hoito on määritelty tiekohteissa hoitoluokkiin.
Kunnan alue on jaettu kahteen vastuualueeseen:
taajaman kohta ja pitäjän eteläosa ovat Destia
Oy:n vastuulla ja pitäjän pohjoisosa + Järvenpääntie ovat NCC Roads Oy:n vastuulla. Kyseiset alueet on annettu eri kunnossapitoyrityksille hoidettavaksi. Hoitosopimuksia valvotaan ja ohjataan
vastuualueittain ELY-keskuksen toimesta.

Kirkkotie on yleinen maantie ja koska suunnittelukohteet liittyvät lähes kaikilta osin siihen, niin
suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ELY-keskus- ja kunnan kanssa.
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Kiinteistön puhtaanapitovelvollisuus ulottuu tontin rajasta katualueen keskilinjaan asti. Poikkeuksena sellaiset kadut, joissa on erillinen viherkaistalla erotettu kevytväylä. Tämän kevytväylän ja
kadun väliin jäävän istutuskaistan osalta puhtaanapito kuluu kunnalle ja niitä katuja tai kadun
osia ovat Latiskantie, Paalantie, Revontie ja Kulmatie. Muilla asemakaavan katualueilla ei ole
erillistä istutuskaistaa eli koko katualueen osalta
puhtaanapitovastuu on katuun rajoittuvan kiinteistön omistajalla.

Yhteispalaverisamme sovimme, että tulevan kesähoitokauden aikana tehostetaan puhtaanapidon ja
kunnossapidon tasoa erityisesti taajaman kohdalla,
mikä voi olla esim. normaalia useammin olevaa
heinän niittoa sekä roskien siivoamista, luiskien
tasausta, liikennemerkkien kunnon seurantaa tms.
Pysäkkien kuntoa parannetaan.
Kaikki kunnan alueella oleviin yleisiin maanteihin
ja paikallisteihin liittyvät havainnot teiden hoitoon, kunnossapitoon tai muuhun liikennettä hankaloittavaan asiaan pyydetään soittamaan:

Kadun puhtaanapitoon kuuluu: lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen, irtonaisten esineiden poisto
sekä kasvillisuuden siistiminen.

Tienkäyttäjän linjalle 0200-2100.
Puhelu maksaa vain paikallis- tai matkapuhelun
hinnan.

Kadun kunnossapitoon, joka on kunnan vastuulla,
kuuluu mm. päällysteen korjaus, liikennemerkkien
ja opasteiden hoito.

Katualueet
Kunnan katuverkon osalta on kunnossa- ja puhtaanapitovastuu jaettu katuun rajoittuvan kiinteistön sekä kunnan kesken niin, että katualueen puhtaanapito on katualueeseen rajoittuvan kiinteistön
vastuulla ja katualueen kunnossapito on kunnan
vastuulla. Tarkemmin tämä on selostettu vuonna
2005 voimaan tulleessa laissa kadun ja eräiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(547/2005).

Kaikki katualueisiin liittyvät havainnot hoitoon,
kunnossapitoon tai muuhun liikennettä hankaloittavaan asiaan pyydetään osoittamaan kunnan kotisivujen kautta: www.pornainen.fi / palaute
Tehdään siis yhdessä pieniä tekoja paremman
ympäristön hyväksi, -roskat-pujot-pusikot- pois.
Hyvää kesää toivottavat teiden ja katujen hoitajat!

Kuva: asiaa selventävä piirros

Onko mahdollisesti omistamasi romuauton hävittäminen hankalaa?
Esim. paikkakunnan hinauspalvelut voivat maksutta auttaa, puh. 0400 800 674
(Kosken Auto-Pelti Hinauspalvelu) tai puh. 0500 316 426 (KuutamoJussi).
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Kesän menovinkkejä
Sherwoodin metsän legendat heräävät henkiin Halkian Koskenniskalla
Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran ylläpitämä
Koskenniskan kesäteatteri Halkiassa tuo yleisön
nautittavaksi kesäkuussa huikean seikkailun Robin Hood. Näyttämöllä nähdään uudessa, raikkaassa tulkinnassa kaikkien tuntemat ja rakastamat Robin Hood, Marian-neito, veli Tuck ja Pikku-John, unohtamatta Nottinghamin ahnetta herttuaa ja kömpelöä sheriffiä sekä sotilaita.
Kateellisen herttuan lainsuojattomaksi karkottama
Robin alkaa Iloisten Veikkojensa tukemana taistelun kotiseutunsa tyrannia vastaan seikkailussa,
josta ei puutu jännitystä, romantiikkaa tai huumoria.
Jussi Helmisen kirjoittama ja Kalle Tahkolahden
ohjaama näytelmä sopii koko perheelle muksuista
mummoon.
Nuorisoseuran teatteriporukka on harjoitellut
vauhdikasta seikkailua kevään aikana tiiviisti.
Mukana on yli 20 näyttelijää. Osa porukasta on
ensikertalaisia, osa jo kokeneita kesäteatterikonkareita. Upean puvustuksen on suunnitellut Varpu
Hapuoja.
Koskenniskan kesäteatteri sijaitsee aivan Halkiankosken vieressä osoitteessa Halkiantie 24,
07190 Halkia. Teatterialueella on tilava parkkipaikka. Puffetti palvelee väliajalla.

Kesän esitykset:
la 16.6. klo 15 , su 17.6. klo 15, ti 19.6. klo 19, ke 20.6. klo 19, ma 25.6. klo 19, ti 26.6. klo 19, to 28.6. klo
19 ja su 1.7. klo 15
Liput: aikuiset 12e, lapset 3-16v. 10e, ovelta tai piletti.fi. Lisätietoja: www.ppns.net
Uutta:
Voit maksaa oman kesäteatterilippusi nyt myös Smartumin Liikunta&Kulttuuriseteleillä
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Laukkosken luontopolku
Laukkosken luontopolun opastukset alkavat 3.6.
ja jatkuvat koko kesän sunnuntaisin klo 16, aina elokuun loppuun. Myös juhannuksena 23.6.
klo 16 opastetaan. Kierrokset kestävät
1 ½ - 2 t. Lähtö on Seppäkalliolta, Krouvarintie
177. Kierroksille kannattaa ottaa omat eväät
mukaan ja nauttia kahvista ja virvokkeista polun
varrella olevalla näköalakalliolla. Vuosittain on
nimensä vieraskirjaan jättänyt tuhatkunta kävijää.

Kuva: Laukkosken luontopolulla

Pornaisten matonpesupaikka
Pienteollisuustie (katso Palveluhakemiston
karttaruutu C3).
Avoinna 1.5 - 30.9 kaikkina päivinä
klo 06.00 - 22.00
Pesemään pääsee tulojärjestyksessä.
Huolehdi paikan, laitteiden ja wc:n siisteydestä.
 Älä laita kumipohjaista mattoa mankeliin !! 
Tiedustelut 0400 281 044

Kuva: Vanhat myllynkivet
Laukkosken luontopolulla

Keväällä joka
kotiin jaetussa
vapaaaikatoimen kesäpörriäisessä on
myös tietoja sekä
kunnan että seurojen järjestämistä kesätapahtumista.
Kannattaa
katsoa
Pörriäisestä.

Kuva: Matonpesupaikka

Kesätorit lauantaina
klo 10-13 Pellava-aukiolla, Kirkkotie 174
9.6 – 16.6 – 14.7 – 4.8 – 25.8
Koti- ja puutarhatuotteita, tori- ja kirppistavaraa.
Torikahvio. Ei varauksia, ei paikkamaksuja.
Pöytävuokra 5 euroa, jos ei omaa pöytää.
Myyjät voivat tulla paikalle klo 9.30 alkaen.
Tiedustelut 0400 281 044.

Pellavasalissa käsityöläisten kesänäyttely,
katso tarkemmat tiedot
takakannesta!
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Perinteiset Pornaisten messut koulukeskuksessa lauantaina 15.9.2012 klo 9.00- 16.00
Pornaisista löytyy ahkeraa yrittämistä ja monipuolista osaamista, kädentaitajia ja osaajia. Nyt toivotaankin mahdollisimman monen tulevan esittelemään osaamistaan ja taitojaan oman kunnan messuille!
Messupaikkojen varaukset
Messupaikkoja on varattavissa ensisijaisesti koulukeskuksen urheilusalista, myös luokkahuoneet ja
jonkin verran aulatilaa on käytettävissä. Kaikilla messupaikoilla on mahdollisuus harjoittaa myyntiä.
Ulkopaikkojen suuren kysynnän vuoksi messut levittäytyvät nyt ensimmäistä kertaa koko koulukeskuksen piha-alueelle. Koska myynti on sallittua myös ulkopaikoilla, onkin odotettavissa vilkasta toritunnelmaa!
Paikkavarauslomake oheisena tässä lehdessä, se löytyy myös kunnan nettisivuilta osoitteessa
www.pornainen.fi/ajankohtaista.
Messulehden ilmoitukset
Messujen alla jaettava lehti sisältää kartan messualueesta, osallistujaluettelon ja messupäivän ohjelman. Lehteä jaetaan messujen alla joka talouteen Pornaisissa ja naapurikuntien lähialueille sekä
myös messupaikalla.
Messulehteen on varattavissa ilmoitustilaa oheisen liitteen mukaisesti. Ilmoitukset lähetetään suoraan
sivun valmistajalle lomakkeessa olevaan osoitteeseen.
Messujen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä Pornaisten Yrittäjät ry ja Pornaisten kunta.
Tervetuloa Pornaisten 9. messuille!
Yhteystietoja:
Marjatta Sihvo, messusihteeri, puh. 040 174 5050, 040 5343 693, marjatta.sihvo@pornainen.fi
Teemu Kurki, ohjelmavastaava/tuottaja, puh. 040 174 5067, teemu.kurki@pornainen.fi
Birgitta Sula, messulehden ilmoitukset ja taitto, puh.040 582 6958, birgitta.sula@sci.fi
Juha Virkki, puheenjohtaja Pornaisten Yrittäjät ry, puh. 0400 841 293, juha.virkki@virtek.fi

29/32

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2012

Ilmoitusvaraus messulehteen
Pornaisten messut
lauantaina 15.9.2012 klo 9.00 – 16.00

Ilmoitusvaraus: ___________________pmm
Pienin ilmoituskoko 50 pmm, ilmoituksen korkeuden on oltava jaollinen 50:llä.
Kts. kokoesimerkkejä netistä osoitteessa www.pornainen.fi, ajankohtaista-palsta.
Ilmoituksen hinta: 1,50 €/pmm (alv 0 %). 4-väri sisältyy hintaan.
Ilmoitusteksti:

Haluamme käyttää sivunvalmistajalla jo olemassa olevaa aineistoa
(esim. palveluhakemisto 2011-2012 ja messulehti 2010)
Haluamme oikovedoksen nähtäväksi
Ilmoituksen antajan yhteystiedot/laskutusosoite:
Yritys/yhdistys/järjestö
Yhteyshenkilö
Puh. ja s-postiosoite
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Ilmoitusvaraukset palautetaan suoraan sivunvalmistajalle!
Sivunvalmistaja: Birgitta Sula, birgitta.sula@sci.fi
Osoite: Aittapellonkatu 6 D 75, 15170 Lahti
Puh. 040 582 6958, (03) 7830 932
Vastaan mielelläni tiedusteluihin!

Luonnollisesti Pornainen 2/2012
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedotusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2012

Painosmäärä
2 100 kpl

Painopaikka
Painotalo tt-urex Oy

