
 

Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot: 

Osoite: 

Kirkkotie 176, PL 21 

07170 PORNAINEN 

Puhelin: 

019 529 4500 vaihde 

Faksi: 

019 664 7006 

Puhelinvaihde avoinna 

ma–to 8–16, pe 8–12.15 
 

www-osoite: 

www.pornainen.fi 

Sähköposti henkilöille: 

etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

Kunnantoimisto avoinna: 

ma-ke 8.00 – 16.00 

to 8.00 – 18.00 

pe 8.00 – 12.15 
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Hyvät lukijat 
 

Tässä lehdessä oma terveysasemamme 

esittäytyy eli tutustumme lähemmin  

palveluihin ja henkilökuntaan. 
 

Liikenneasioista puhutaan poliisin  

jutussa ja nyt myös Pornaisten 

liikenneturvallisuussuunnitelma on 

valmistunut. 
 

Linnunlaulun 2-vaiheen uudet  

omakotitontit ovat myytävänä. 
 

Hyvää kevään jatkoa! 
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perushoitaja Satu Seppänen, lähihoitaja Tarja Kalkkinen ja lääkäri Vesa Pehkonen 
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Pornaisten työmatkalipun hinta on 
muuttunut 1.3.2012 
 

Pornaisten 44 matkan työmatkalipun hinta on 

noussut 1.3.2012 indeksitarkistuksen johdosta  

n. 1,6 %.  
 

Muutos estää lisälatauksen autoissa ja R-

kioskeissa helmikuun lopun jälkeen, joten asiak-

kaiden tulee käydä Matkahuollossa, jolloin kortil-

le päivitetään uusi lipputuote ja uusi asiakashinta. 

Tämän jälkeen lisälataukset onnistuvat myös lin-

ja-autoissa ja R-kioskeilla. 
 

Korteilla olevat vanhat matkat voi käyttää lop-

puun normaaliin tapaan helmikuun vaihteen jäl-

keenkin, vain lisälataus ei onnistu autoissa eikä R-

kioskeilla. 
 

Pornaisten 44 matkan 60 päivän työmatkalipun 

uudet asiakashinnat 1.3.2012 lukien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esim. 
matka km 

hinta asiakkaalle,  
euroa 

12 81,20 

16 89,90 

20 105,00 

25 122,10 

30 141,40 

35 159,70 

40 176,60 

45 192,80 

50 207,70 

60 243,30 

70 277,00 

Lipputuotteiden hinnoissa muutoksia 

 
Keski-Uudenmaan seutulipun  
hinta 1.1.2012 lukien on 63 euroa.  

 

Itä-Uudenmaan seutulipun  
hinta on säilynyt ennallaan 78 eurossa. 

 
Palveluliikenne   
jatkaa liikennöintiä tiistaisin kuten vuonna 2011. 

 

 
Yhteispalveluviikkoa vietetään 7.-11.5. kirjastossa.  
Tule tutustumaan yhteispalvelun yhteistyökumppa-
neihin, mukana mm. Kela ja verottaja. 

 

Yhteispalvelu 
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Poliisin Juttu! 
 

Lumet sulavat ja kevät tekee tuloaan. Pian luon-

nossa alkaa taas kuulua linnunlaulun lisäksi mui-

takin ääniä, kuten huippuunsa viritettyjen mootto-

rien pärinää. Nuo ”soraäänet” aiheuttavat ihan 

tavallisissa asukkaissa ja veronmaksajissa suuria 

tunteita. Viime vuonna Pornaisista saadun palaut-

teen valossa kansalaisia ärsytti nuorison jatkuva 

”moporalli”. Huolestuneita oltiin myös Vähä-

Laukkosken uimarannalla tapahtuneesta juopotte-

lusta ja keskusta-alueen ulkopuolella tapahtuvasta 

holtittomasta autoilusta. Kevään korvalla pahek-

sunnan kohteeksi ovat joutuneet myös moottori-

kelkkailijat, jotka ovat erehtyneet kokeilemaan 

taitojaan yleisille teille. 

 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole pahoittaa 

kenenkään mieltä. Tarkoitus on valistavassa hen-

gessä nostaa pöydälle asukkaita huolestuttavia 

asioita, kaikkien pornaislaisten yhteisen hyvän 

nimissä. Ja koska tämä julkaisu jaetaan jokaiseen 

talouteen, voimme kai odottaa, että ongelmatkin 

vähenevät kun tietoisuus lisääntyy? Palloa heite-

tään vanhemmille, isille ja äideille, sisaruksille, 

kavereille, koululle ja nuorille itselleen. Toivotta-

vasti joku saa kopin. Eivätkä nämä mitään uusia 

asioita ole... 

 

Liikenne. Koska autot eivät tunnu keskusta-

alueella olevan suurin ongelma ja kevyiden neli-

pyörien (mopoautot ja mönkijät) osuus Pornaisten 

liikenteessä on pieni, keskityn lähinnä mopoihin 

ja niitä koskeviin säännöksiin - muistin virkistyk-

seksi. Mitä seuraavassa kerrotaan mopoista, kos-

kee soveltuvin osin myös kevytmoottoripyöriä. 

Mutta niiden kuljettajathan kokeneempina jo tie-

tävät nämä asiat…? 

 

Mopot ihastuttavat ja vihastuttavat. Täytyy muis-

taa, että suurin osa mopoilijoista on ihan fiksuja, 

tavallisia nuoria - tyttöjä ja poikia. Mopoilla kulje-

taan koulumatkoja ja niillä mennään harrastuksiin. 

Kun läksyt ja muut askareet antavat myöten, on 

mopolla kiva päristellä kylille kavereita tapaa-

maan. Joukkoon vain mahtuu monenlaisia, erilai-

sella asenteella varustettuja kuljettajia. Joskus 

näkee, että mopokuski on sitä polleampi, mitä 

infernaalisempi pärinä masiinasta lähtee - ja mitä 

kovempaa peli kulkee. Jos tienkäyttäjä toimii 

muista poiketen, eikä hyväksy liikenteen pelisään-

töjä, aiheuttaa se varmuudella pelkoa ja ärtymystä 

kanssaeläjissä. Harva ilmoitus poliisille tulee kou-

lumatkaa taittavista nuorista. Useimmiten häiriök-

si koetaan iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuva 

turha ja meteliä aiheuttava ”pärtsäily”.  

 

Mopolla tarkoitetaan kaksi- tai kolmipyöräistä 

moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu 

rakenteellinen nopeus on 45km/h ja sylinteritila-

vuus enintään 50 kuutiosenttimetriä (sähkömoot-

torilla varustetun teho max. 4kW). Usein ostajana 

ja omistajana tai haltijana on jompikumpi van-

hemmista - ja kuljettajana joku perheen nuorem-

mista. Tämä tarkoittaa myös valvontavastuuta. 

Viritetyn mopon kuljettaminen tieliikenteessä on 

rangaistavaa ja liikaa viritetyn luovuttaminen ran-

gaistavaa myös luovuttajalle.  

 

 

 

 

Seuraavassa muutama perusasia liikenteeseen: 
 

 Mopo vaatii ajokortin, kun kuljettaja on syn-

tynyt vuonna 1985 tai sen jälkeen. 

 

 Mopoa ajetaan aina selvin päin. (Kuten mui-

takin moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Eikä alle 

18-vuotiaiden tulisi nauttia alkoholia muuten-

kaan - edes viikonloppuisin.)  

 

 Mopo pitää olla vakuutettu ja rekisteröity. 

(Rekisterikilven tulee olla luettavissa esim. 

perässä ajettaessa, poliisi ei yleensä suorita 

valvontaa ilmasta käsin.) 

 

 

 

Poliisilla on asiaa 
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 Kuljettajalla ja matkustajalla pitää pääsääntöi-

sesti olla hyväksytty suojakypärä. (Myös 

muihin ajovarusteisiin kannattaa kiinnittää 

huomiota. Liikenneturvan tuoreen tilaston 

mukaan mopoilijoiden loukkaantumiset lii-

kennevahingoissa ovat kolminkertaistuneet 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Liian 

moni nuori ajoi viime kesänä paremmin ran-

nalle soveltuvissa asuissa.) 
 

 Seuraavaksi tarkistetaan jarrut, renkaat, valot, 

heijastimet, matkustajan kädensijat, laite lu-

vattoman käytön estämiseksi, seisontatuki, 

turvallinen polttoainejärjestelmä, määräysten 

mukainen äänenvaimennin, nopeusmittari, ää-

nimerkin antolaite ja taustapeili ainakin va-

semmalla puolella. (Jos mopon ostaa uutena 

kaupasta, eikä vaihda tai revi kiinni olevia va-

rusteita, niin siinä ei ainakaan tee isoa virhet-

tä.)  

Vielä kun muistaa pitää ajokortin ja rekisteriotteen 

ajossa mukana, huomioi muut liikenteenkäyttäjät, 

sopivan tilannenopeuden ja oman ajoneuvonsa 

paikan liikenteessä - niin hyvin menee. Hymy 

leviää naapureillakin ihan korviin. 

 

Nyt on hyvä aika hoitaa nämä asiat kesäksi kun-

toon, niin säästetään paperia kun tavataan - ja 

moikkaillaan vaan!!!  

 

Ari Pihkala 

vanhempi konstaapeli 

 

Kirjoittaja toimii Keski-Uudenmaan Poliisilaitok-

sen valvonta- ja hälytystoimen kenttäryhmässä 

mm. skootteripoliisina. Lehtijuttu sisältää kirjoit-

tajan omia pohdintoja. 

 

 

 

 

 

Lisätietoja liikenteestä ja mopoista saa esim. Poliisin ja Liikenneturvan verkkosivuilta. 

 

 

Kuva: Poliisin skootterikoulun lämmittelyajot 
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Pornaisten terveysasema on pieni ja kodikas. Saman katon alla toimii sairaanhoidon vastaanotto, hy-
vinvointineuvolat ja hammashoito. Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeää. Vaikka henkilökuntaa 
ei ehkä ole aina riittävästi ja vastaanottoaikoja voi joutua odottamaan, haluamme aina antaa parasta 
mahdollista palvelua. Otamme mielellämme vastaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia miten 
voisimme palvella Pornaisten asukkaita paremmin. 
 

Vastaanottoon parannusta 
 

Pornaisissa on kaksi kokopäiväistä lääkäriä, jotka 

vastaanoton lisäksi hoitavat myös Aurinkomäen 

palvelukeskuksen, kotisairaanhoidon ja ehkäisy- 

ja äitiysneuvolan. Sen lisäksi puolipäiväinen las-

tenlääkäri hoitaa Pornaisten lastenneuvolan ja 

koulut.  
 

Terveysasemalle on pitkään ollut hankala saada 

aikoja. Lääkärin vastaanotolle pääsee kiireettö-

mässä asiassa n. 4 viikon kuluessa, puhelinajan 

lääkärille saa n. 1 viikon kuluessa.  
 

Koska kiireettömien asioiden vastaanottoajat me-

nevät kovin pitkälle, terveysasemalla on jonovih-

ko, johon kerätään vastaanottoa tarvitsevien hen-

kilöiden tiedot. Jonoa aletaan purkaa maaliskuussa 

ylimääräisen kolmannen lääkärin avulla, jonka 

jälkeen voimme tarjota vastaanottoaikoja pikai-

semmin. Ongelmia on ollut sopivien sijaisten 

saamisessa niin lääkäreiden kuin hoitajien kohdal-

la. 

 

Terveysasemalla on vain yksi sairaanhoitaja, joten 

sairaanhoitajankin vastaanotto on usein ruuhkai-

nen.  

 

Uudet asiat terveysasemalla 
- Sähköinen resepti 
- Perjantain lyhennetty aukioloaika kello 8-14 
- Laboratorion ajanvaraus internetistä tai 

uudesta ajanvarausnumerosta 
 

 

Siirtyminen sähköiseen reseptiin 
 

Sähköinen resepti eli eResepti otettiin käyttöön 

Mustijoen perusturvassa 3.2.2012. Kaikkialla 

Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään säh-

köistä reseptiä.  Tämä kuuluu valtakunnalliseen 

Kansalliseen Terveysarkisto- (KanTa) järjestel-

mään. KanTa-palveluissa tiedot on suojattu hyvin 

eikä kukaan ulkopuolinen näe niitä. Sähköistä 

reseptiä ei voi väärentää eikä sitä voi kadottaa, 

sillä lääkäri tallentaa reseptitiedot sähköiseen tie-

tokantaan (Reseptikeskus), josta apteekki hakee 

ne. 

Pornaisten terveysasema esittäytyy 
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 Halutessasi voit pyytää apteekista yhteenvedon 

sähköisistä resepteistäsi. Yhteenvetoon on mah-

dollista tulostaa joko kaikki sinulle kirjoitetut 

reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut resep-

tit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamat-

ta. Yhteenvetoon tulostuu myös tieto resepteihin 

viimeksi tehdyistä toimituksista, lääkkeen saamat-

ta olevasta määrästä sekä reseptin voimassaolo-

ajasta. 
 

Et tarvitse tietokonetta sähköisen reseptin kanssa. 

Omien sähköisten reseptitietojen katsominen ja 

yhteenvedon tulostaminen on kuitenkin mahdol-

lista internet-palvelusta johon kirjaudutaan omilla 

pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.  
 

Asioiminen apteekissa helpottuu kun paperisia 

reseptejä ei tarvita. Potilasturvallisuus parantuu 

kun päällekkäisiä lääkemääräyksiä ei tule eikä 

reseptit katoa. Lääkkeitä voi hakea vaikka loma-

matkalla muilta paikkakunnilta ilman erillistä 

reseptiä koska kaikki apteekit löytävät sinulle 

määrätyt lääkkeet reseptikeskuksesta.  

 

Näin sähköinen resepti toimii käytännössä: 

• Kun lääkkeen määrääjä määrää sinulle lääket-

tä, hän kirjoittaa sähköisen reseptin, joka tal-

lentuu reseptikeskukseen.  

• Saat potilasohjeen paperilla, jossa kerrotaan 

sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annos-

teluohjeet.  

• Voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista, 

jossa on käytössä sähköinen resepti. Apteekki 

katsoo reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä si-

nulle on määrätty. eResepti tulee olemaan 

kaikissa Suomen apteekeissa kevään 2012 ai-

kana. 

• Tarvitset apteekkiin mukaan Kela-kortin, jotta 

saat sairausvakuutuskorvauksen lääkkeistäsi. 

Jos joku muu hakee lääkkeet puolestasi, hänen 

tulee osoittaa potilasohjeella tai Kela-

kortillasi, että hänellä on oikeus noutaa lääk-

keesi. 

• Lääkemääräys on voimassa yhden vuoden 

kuten paperireseptilläkin. 

• Sähköisen reseptin voi uusia apteekista eli 

reseptiä ei tarvitse enää viedä terveyskeskuk-

seen uusittavaksi. 

• Jos et halua sähköistä reseptiä, voit pyytää 

lääkäriltä paperireseptin. 

Pornaisten terveysaseman yhteystiedot 
Faksi 019 664 6130 
Latiskantie 3, 07170 Pornainen 
avoinna Ma, Ti, Ke klo 8.00–16.00 
To ja Pe klo 8.00–14.00, arkipyhinä suljettu 
 

Ajanvarausaikaan on usein ruuhkaista. Jos asiasi 

ei ole kiireellinen, voit jättää puhelimessa soitto-

pyynnön ja pian hoitaja soittaa takaisin jättämääsi 

puhelinnumeroon. Ohjeet soittopyynnön jättämi-

seen saat puhelun nauhoitteesta. Hätätapauksissa 

on soitettava hätäkeskuksen numeroon 112. 
 

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto 
• Ajanvaraus Ma-Pe  klo 8.00-11.00,  

puh. 040 314 5810 

• Muut potilasasiat Ma, Ti, Ke klo 11.00–16.00, 

To-Pe klo 11.00–14.00, puh. 040 314 5801 
 

Päivystys 
• Mäntsälän terveysasema, Kivistöntie 14, 

04600 Mäntsälä   

Joka päivä klo 8.00–22.00, ajanvaraus puh. 

019 2645 500  

• Porvoon sairaala, Sairaalatie 1, Porvoo 

Ma-Pe klo 16.00–22.00, ajanvaraus alkaa  

klo 15.00 puh. 040 5847 187 

La-Su ja pyhäpäivät klo 8.00–22.00,  

ajanvaraus puh. 040 5847 187 

• Yöpäivystys Porvoon sairaalassa  

klo 22.00–08.00, puh. 019 5482 551 
 

Laboratorio 
• Pornaisten terveysasemalla tiistaisin 

ja torstaisin ajanvarauksella klo 7.30 – 10.30 

Ajanvaraus vaihtui pois terveysasemalta  

numeroon 09 471 86800 klo 7.30 – 15.30. 

Tämä numero toimii myös neuvontapuheli-

mena tutkimuksiin ja lähetteisiin liittyvissä 

asioissa. Laboratoriovastaukset antaa hoitava 

lääkäri tai hoitaja. Laboratorioajan voi varata 

myös internetistä osoitteesta 

www.huslab.fi/ajanvaraus 

INR-tutkimukseen voi tulla ilman ajanvaraus-

ta tiistaina ja torstaina klo 10 – 10.30 

Pornaisten asukkaat voivat asioida myös 

muissa HUSLABin toimipisteissä useilla 

paikkakunnilla, www.hus.fi  => Laboratoriot 

• Mäntsälän terveyskeskuksessa ilman ajanva-

rausta Ma – To klo 7.30–12.00 ja  

Pe klo 7.30–10.30 
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Röntgen 
• Sipoon terveyskeskus, Jussaksentie 14, Nikkilä  

ajanvaraus Ma-To klo 13.00–14.00  

puh. 050 569 4501 

• Mäntsälän terveyskeskus, Kivistöntie 14, 

Mäntsälä 

ajanvaraus Ma-Pe klo 13.30–14.30  

puh. 019 2645 529 
 

Sairaanhoitajan vastaanotto 
• Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta  

Ma-Pe klo 8.00–11.00 ainoastaan akuuteille 

sairaustapauksille 

• Ei-kiireelliset asiat (kuten verenpaineen mit-

taus, rokotukset, korvahuuhtelut) iltapäivisin 

ajanvarauksella 

• Sairaanhoitajan puhelinaika: Ma-Pe klo 

12.00–13.00 puh. 040 314 5093 (laboratorio-

vastausten kyselyt, diabetesvälineiden tilaus, 

jne.) 
 

Hoitotarvikejakelu 
• Pornaisten hoitotarvikkeiden jakelu siirtyi 

tammikuussa 2012 kotihoidon alaisuuteen. 

Hoitotarvikkeiden jakopaikka siirtyi terveys-

asemalta Aurinkomäen palvelukeskukseen, 

Mäntymäentie 1 (käytävän kolmas huone oi-

kealla). Hoitotarvikkeiden tilausten vastaan-

otosta, tilaamisesta ja jakamisesta huolehtii 

kotihoidon lähihoitaja. 

• Hoitotarvikejakelu on avoinna torstaisin  

klo 15 - 16. Muina aikoina ei ole hoitotarvike-

jakelua. 

• Hoitotarviketilaukset voi soittaa torstaina klo 

15 - 16 välisenä aikana, puh. 040 314 5908. 

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla:  

pohoitotarvikejakelu@mantsala.fi 

• Diabetesvälineiden jakelu jatkuu edelleen 
terveysasemalta. Tilaukset sairaanhoitajan 

puhelinajalla Ma-Pe klo 12.00–13.00  

puh. 040 314 5093 kaksi viikkoa ennen;  

nouto terveysaseman potilastoimistosta. 
 

Diabeteshoitajan vastaanotto 
• Diabeteshoitajan vastaanotto on keskiviikkoi-

sin Aurinkomäen tiloissa. Ajanvaraus Ma-Pe 

klo 8.00–11.00 puh. 040 314 5810  

 

Muistihoitajan vastaanotto 
• Muistihoitajan vastaanotto on torstaisin  

Aurinkomäen tiloissa. Ajanvaraus  

Ma klo 8.00–9.00 ja Ke klo 11.00–12.00  

puh. 040 314 5070 
 

Suun terveydenhoito 
 

Pornaisten hammashoitola sijaitsee terveysaseman 

yhteydessä, osoitteessa Latiskatie 3. Suun tervey-

denhuolto on ulkoistettu perushoidon, oikomis-

hoidon sekä arkisin tapahtuvan kiireellisen en-

siavun palveluiden osalta. Palvelut tuottaa Atten-

do.  
 

Suun terveydenhuollon ajanvarauspuhelimeen 

vastataan ma-pe klo 8.00–10.00, jonka jälkeen voi 

jättää viestin, johon suoritetaan takaisinsoitto sa-

mana päivänä.  

Ajanvarauspuhelimen numero on 040 314 5806. 

Arkisärkyvastaanotto toimii klo 8.00–14.30,  

ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse.  

Muina aikoina ensiapua tarvitsevat löytävät tarvit-

tavat tiedot Pornaisten kunnan nettisivuilta.  
 

Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen uudelleen-

järjestelyt koko Mustijoen perusturvan ja koko 

HUS-piirin osalta ovat selvittelyn alla. Asiasta 

tiedotetaan, kun uusi toimintamalli otetaan käyt-

töön. 
 

Hammashoitoonkin joutuu jonottamaan, mutta 

hoito järjestyy hoitotakuun edellytysten mukaises-

ti. Asiakaskyselyn mukaan väestö on ollut tyyty-

väistä saamaansa palveluun.  

Suun terveydenhuollossa on myös siirrytty käyt-

tämään eReseptiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suuhygienisti Anni Sinkko 
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Apulaisylilääkäri, LL, MBA  
Kaarina Kaukoranta 
Kaarina on syntynyt ja kasvanut Helsingissä, valmistu-

nut Helsingin Yliopistosta 1985. Hän asuu Helsingissä. 

Valmistumisen jälkeen työkokemusta kertynyt eri alojen 

sairaalajaksoilta, mutta terveyskeskustyö tuntui omim-

malta ja oli terveyskeskuslääkärinä Helsingin kaupungil-

la Etu-Töölön terveysasemalla 8 vuotta. Kaarina on 

suorittanut myös Helsingin Kauppakorkeakoulun  

MBA-tutkinto 1996, jonka jälkeen  toiminut lääketeolli-

suudessa asiantuntijalääkärinä, lääketutkimuksissa ja 

uusien lääkkeiden kehittämistyössä. Tehnyt tänä aikana 

lyhyitä terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia, jotta tuntuma 

perusterveydenhuoltoon säilyisi. Asunut ja työskennellyt 

USA:ssa, Brasiliassa ja Intiassa, josta muutti takaisin 

Suomeen kesällä 2011.  

Kaarina aloitti Pornaisten terveysasemalla syyskuussa 

2011.   

 

 

  
Lääketieteen lisensiaatti  
Vesa Pehkonen  
Vesa on valmistunut vuonna 2010 Tampereelta. Vesa 

on kotoisin Urjalasta, joka on suunnilleen Pornaisten 

kokoinen paikka Pirkanmaalla.  

Työkokemusta Vesa on ehtinyt kartuttaa yli 30:ssa eri 

työpaikassa. Eniten kokemusta Vesalla on terveyskes-

kustyöstä, mutta on työskennellyt myös korva-, nenä- 

ja kurkkusairauksien, sisätautien, radiologian ja anes-

tesiologian aloilla eri sairaaloissa. 
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Pornaisten ja Mäntsälän vastaanoton  
osastonhoitaja Marika Hämäläinen 
Marikan toimialueeseen Mustijoen perusturvassa 

kuuluu Mäntsälän ja Pornaisten vastaanotto sekä 

Mäntsälän terveysaseman yhteydessä olevat vä-

linehuolto, kuntoutusyksikkö sekä röntgen. Marikan 

fyysinen toimipiste on Mäntsälän terveyskeskuksessa, 

työ on hallinnollinen, eikä Marika tee vastaanotto-

työtä. 

Koulunkäynti lukeutuu Marikalla melkein harrastuk-

siin. Hän on lähtenyt opiskelemaan lähihoitajasta 

sairaanhoitajaksi ja viimeiset opinnot ovat johtamisen 

ja kehittämisen ylempi AMK. Lisäksi muita lisäopin-

toja. Työelämäkokemusta hänelle on kertynyt muun 

muassa vastaanottotyöstä Hyvinkäältä. Tänne Musti-

joen perusturvaan Marika tuli Hämeenlinnan kaupun-

gilta kotihoidon palveluyksikön esimiehen roolista 

helmikuussa 2012. 

 

 
Lähihoitaja Tarja Kalkkinen  
Tarja on valmistunut vuonna 2000 sairaanhoidon 

ja huolenpidon suuntaavalta koulutuslinjalta. Li-

säksi hän on käynyt puolen vuoden vanhustyön 

suuntaavan koulutusohjelman. 

Työkokemusta on kertynyt yksityisellä puolella 

Puotilan palvelutalolta Helsingistä, Aurinkomäen 

vanhainkodilta Pornaisista sekä keikkatyöstä Por-

naisten Onnentäyttymyksen hoivakodilta.  

Pornaisten terveysasemalle Tarja on tullut töihin 

vuoden 2009 toukokuussa. 

 

 
Perushoitaja Sirkka Haapala  
Sirkka on valmistunut perushoitajaksi vuonna 

1982 Helsingin sairaanhoito-opistosta. Työ-

kokemusta Sirkalla on Helsingin kaupungin 

sairaaloista sekä Pornaisten vanhainkodista. 

Pornaisten terveysasemalle Sirkka on tullut 

vuonna 1987. 

 

 

 
Sairaanhoitaja Jenni Tikkanen  
Jenni on valmistunut vuonna 2007 Helsingin 

ammattikorkeakoulusta, suuntautuen perheiden 

hoitotyöhön sekä perioperatiiviseen/akuuttiin 

hoitotyöhön. 

Työkokemusta on karttunut yksityiseltä puolel-

ta muistisairaiden ihmisten hoidosta sekä Töö-

lön sairaalan leikkausosastolta ja kirurgian 

poliklinikalta. 

Pornaisten terveysasemalle Jenni on tullut 

elokuussa 2011. 

 

Potilastoimisto ja aula 
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Terveydenhoitaja Hilkka Päivärinta 
Hilkka on kotoisin Pohjanmaalta ja valmistui 

terveydenhoitajaksi Porvoon Laureasta  2005 

(terveydenhoitaja  Amk). Hilkka on työsken-

nellyt mm. Kätilöopistolla synnytyssalissa, 

Porvoon sairaalassa lapsivuodeosastolla sekä 

sisätauti – ja kirurgisella osastolla, Johannis-

bergin vanhainkodissa ja Porvoossa Näsin 

terveyskeskuksen kuntouttavalla vuode-

osastolla.   

 

 
Terveydenhoitaja Ritva Lakanen 
Ritva valmistui sairaanhoitajaksi Hel-

singin Diakonissalaitokselta 1979 ja 

suoritti diakoniatyön tutkinnon 1980 

Helsingin Diakonissalaitoksella. Ritva 

toimi diakoniatyöntekijänä Pirkkalan 

seurakunnassa 2 vuotta jonka jälkeen 

valmistui terveydenhoitajaksi Keski-

Suomen sairaanhoito-oppilaitoksesta 

1985. Ritva oli Riihimäellä lastenneu-

volassa ja kotisairaanhoidossa 2 vuoden 

ajan, Kangasalla äitiys-lastenneuvolassa 

ja ehkäisyneuvolassa, Tampereella 

äitiys-lastenneuvolassa ja koulutervey-

denhoitajana 20 vuotta kunnes siirtyi 

Pornaisten hyvinvointineuvolaan. 

 

 

 
Terveydenhoitaja Milja Laurila 
Milja valmistui Porvoon Laurea-ammattikorkeakoulusta 

sairaanhoitaja-terveydenhoitajaksi keväällä 2011. Ai-

kaisemmat työkokemukset painottuvat sairaanhoitajan 

työhön opiskeluiden ohessa kesäaikoina. Milja työsken-

telee Pornaisten hyvinvointineuvolassa terveydenhoitaja 

Leena Myrtenbladin sijaisena. Syksystä 2011 Milja on 

toiminut myös Mäntsälän hyvinvointineuvolassa kaksi 

päivää viikossa. 

 

Neuvolan terveydenhoitajat 
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Mitä Pornainen luki, kuunteli ja katseli vuonna 2011? 
 

Vuosi 2011 oli Risto Räppääjän vuosi Pornaisissa. 

Sinikka ja Tiina Nopolan luoma hahmo jyräsi 

Pornaisten lainautuimpien teosten listalla: 20 lai-

natuimman teoksen listalla oli 7 Risto Räppääjästä 

kertovaa teosta, 55 lainalla oli vuoden lainatuin 

teos Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö. Laina-

tuimpien teosten listalla oli ensimmäinen aikuis-

ten teos vasta sijalla 9, tämän sijan nappasi Anneli 

Kivelän teos Katajamäki yllättyy, 35 lainalla. 

 

Lasten lainatuimpien teosten kärkeen Risto Räp-

pääjän lisäksi nousivat Stephnie Meyer teoksel-

laan Aamunkoi (50 lainaa), myös vitsikirjat ja 

Guinnessin ennätysten kirjat olivat hyvin suosittu-

ja pornaislaisten lasten keskuudessa. Aikuisten 

lainatumpien listalla Anneli Kivelän jälkeen on 

toisena (ehkä ihan odotetustikin) Sofi Oksasen 

teos Puhdistus (34 lainaa), saman verran lainoja 

oli myös Tuija Lehtisen teoksella Kolme miestä 

netissä, neljänneksi tällä listalla kiri Tuomas Ky-

rön Mielensäpahoittaja 31 lainalla. 

Elokuvista viime vuonna lainatummaksi nousi 

kotimainen vahva draamaelokuva Paha perhe, 26 

lainalla. Toisen sijan sai romanttinen komedia Sex 

and the city 2 (24 lainaa) ja kolmantena oli scifi-

elokuva Inception 24 lainalla. Kymmenen laina-

tuimman elokuvan joukossa oli neljä Simpsonei-

den piirretystä perheestä kertovaa dvd:tä. 

 

Musiikkipuolella oli Rihanna kuningatar (Loud-

lvey, 20 lainaa) ja ensimmäisenä perintöprinses-

sana oli Anna Puu levyllään Sahara, 19 lainaa. 

Kotimainen musiikki vei selvästi voiton kymme-

nen eniten lainatuimman levyn listalla: listalle 

mahtui vain kolme ulkomaista artistia/yhtyettä 

(Rihanna, Roxette ja Guns N`Roses). 

 

Marianne Lindblad 

Kirjastotoimenjohtaja 

marianne.lindblad@pornainen.fi 

040 356 8573 

 

 

Pornaisten kunnankirjasto 

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen  Aukioloajat: 
S-posti: porkir@pornainen.fi   Talviaukioloaika (1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12.) 

    ma, ti ja to 12.00–20.00 

Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:  ke, pe ja arkipyhien aattoina 9.00–15.00 

040 174 5060 

Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad  Meidät löydät nyt myös Facebookista! 
040 356 8573 
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Elokuvien ja pelien ikä-
rajat muuttuneet vuo-
den 2012 alusta 
 

Vuoden 2012 alussa elokuvien ja 

pelien ikärajat muuttuvat yhdenmu-

kaisiksi. 
 

Uudet ikärajat ovat S  
(ruotsiksi T) eli kaikille  
sallittu, 7, 12, 16 ja 18. 
 

Samalla käyttöön otetaan symbolit, 

jotka kuvaavat elokuvan tai pelin 

sisältöä. Ikärajat koskevat myös 

kirjastosta lainattavia elokuvia ja 

pelejä. 
 

Ikärajoja ei voi ohittaa 
 

Elokuva ei saa lainaan edes vanhem-

pien lupalappua näyttämällä. 11-

vuotiaan kirjastokortilla ei voi laina-

ta K12-merkittyjä elokuvia tai pele-

jä, vaikka aikuinen olisikin mukana 

ja antaisi suullisesti luvan.  
 

Ikärajat tulevat vastaan myös varaus-

tilanteessa. Esimerkiksi 11-vuotias ei 

pysty varaamaan K12-merkittyjä 

elokuvia, eikä kuusivuotiaan kortilla 

voi tehdä varausta K7-merkinnän 

saaneesta pelistä. 
 
Neljä varoittavaa symbolia 
 

Kaikkiin kuvaohjelmiin tulee myös merkintä nii-

den haitallisen sisällön aiheesta. Sisältösymboleja 

on Suomessa käytössä neljä: väkivalta, seksi, ah-

distus ja päihteet. Merkit ovat samoja kuin eu-

rooppalaisen PEGI-merkinnän saaneissa peleissä. 
 

Ikäraja on varoitus ohjelman tai pelin mahdol-
lisesta haitallisuudesta lapselle! 
 

Eli pelin ikärajoitus EI tarkoita vaikeusasetta 
vaan asiaa on tarkasteltu lastensuojelullisesta 
näkökulmasta. 
 

Sisältösymbolit puolestaan kertovat minkälaisten 

lapsille haitallisiksi arvioitujen sisältöjen vuoksi 

ohjelmalla on kaikille sallittua korkeampi ikära-

ja. Symbolit auttavat huoltajia valitsemaan lapsil-

leen sopivia ohjelmia ja pelejä. 

 

Musiikkiopisto Pornaisissa – Porvoonseudun musiikkiopisto 
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 19.3.–10.4.2012. 
Tutustu laajaan opetustarjontaamme nettisivuillamme: www.psmo.fi / p. 019-520 2549 
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Kuinka huoltajan tulisi suhtautua  
ikärajoihin? 
 

”Kuvaohjelmalaki, johon ikärajat perustuvat, on 

luonteeltaan lastensuojelulaki. Sen tarkoitus on 

suojella lapsia ohjelmien ja pelien mahdollisilta 

haitallisilta vaikutuksilta. Lapsen kyky ymmärtää 

ja tulkita mediaa on riippuvainen sekä emotionaa-

lisista että kognitiivisista taidoista, jotka kehitty-

vät iän myötä. Niissä voi olla suuriakin yksilölli-

siä eroja, joten haitallisuusarviointien perusteena 

käytetään ns. "normikehitystä".  
 

Faktan ja fiktion erottelukyky on perusedellytys 

sille, että voi ottaa etäisyyttä liian pelottaviin me-

diasisältöihin. Se kehittyy alle kouluikäisillä lap-

silla vähitellen. Ala-asteikäisillä on jo enemmän 

kykyä arvioida ja kyseenalaistaa erilaisia mediasi-

sältöjä, eritellä esimerkiksi syy- ja seuraussuhteita 

ja arvioida sitä, mikä on oikein ja väärin.  
 

Nuoruusikää lähestyttäessä korostuu tarve saada 

voimakkaita tunnekokemuksia ja jännitystä, mutta 

oman sietokyvyn rajat yliarvioidaan helposti. Eri-

laisia mediasankareita ihaillaan ja käytetään myös 

oman identiteetin rakennuspalikoina.” 
 

Lähde: www.meku.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angry Birdsit ovat lentäneet  
kirjastoon! 
 

Lasten puolen tietokoneilla 1 ja 3 voit pelata Ang-

ry Birds-peliä ja koneelle 2 on asennettu Angry 

Birds – Rio. Aikuisten puolella koneella 5 on 

asennettu Angry Birds –peli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsse-kirjasto 
 

Mikä ihmeen Porsse-kirjasto? 
 

Pornaisten, Porvoon, Askolan ja Sipoon kirjastoil-

la on yhteinen aineistorekisteri ja verkkokirjasto 

PORSSE.  Voit ottaa kirjastokortin mistä tahansa 

näistä kirjastoista ja asioida samalla kirjastokortil-

la kaikissa Porsse-kirjastoissa. 
 

Voit myös palauttaa mistä tahansa Porsse-

kirjastosta lainatun aineiston mihin tahansa Pors-

se-kirjastoon. Voit myös tilata muista Porsse-

kirjastoista aineistoa Pornaisiin. Kirjastojemme 

välillä kulkee kuljetus kaksi kertaa viikossa, maa-

nantaisin ja torstaisin. 

 

Varaaminen muista Porsse-kirjastoista eli 
seutuvaraus 
 

Kirjastokortin numerolla (=asiakastunnus) ja sii-

hen liitetyllä pin-koodilla (saat sen kirjastosta) 

voit itse varata aineistoa Internetin välityksellä 

Pornaisten lisäksi myös Askolan, Porvoon ja Si-

poon kirjastoista. Seutuvarauksen hinta on 1 €. 

Saat ilmoituksen, kun varaus on noudettavissa 

haluamastasi kirjastosta. 

 

Seutulainat 2011 
 

Seutulainaus on sujunut juoheasti ja asiakkaat 

ovat ottaneet sen omaksi. Me lähetimme muihin 

Porsse kirjastoihin 2657 kpl aineistoa vuonna 

2011, eniten lähetimme aineistoa Porvooseen 

(1660 kpl). Itse tilasimme seutulainoja 1841 kpl, 

eniten meille tuli seutulainoja Porvoosta  

1189 kpl. 
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Tietoa kevään 2012 uutuuksista 
 

Kustantajien kevään 2012 uutuusluettelot ovat 

ilmestyneet ja uutta aineistoa tulee kirjastoon vii-

koittain. Parhaiten pääset tutustumaan uutuusai-

neistoon tekemällä Porsse-tietokannassa  

uutuushaun.  

1. Valitse haluamasi aikaväli miltä haluat hakea 

uutuusaineistoa 

2. Tee lisärajaus mitä aineistoa haluat hakea 

3. Valitse se kirjasto, jonka uutuuksia haluat 

hakea. 

4. Paina hae-nappia ja saa hakutuloksena halua-

masi uutuusaineiston. 

 

Huomaa, voit tehdä myös varauksia aineistosta, 

joka on vasta hankinnassa. 

 

 

Pornaisten kirjasto tilastojen valossa 
2011 
 

Aihe Tunnusluku Muutos 
vuoteen 

2010 

Kokoelma 40 585 + 3,2 % 

Hankinnat 3 524 +23,7 % 

Poistot 2 252 + 13,3 % 

Kokonaislainaus 85 085 - 0,6 % 

Lainaajia 2 115 + 0,6 % 

Fyysiset käynnit 49 476 + 13,0 % 

Saadut kauko-
lainat 

95 + 13,1 % 

Lähetetyt kauko-
lainat 

17 - 5,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celia-kirjasto: kirjallisuutta ja tietoa 
lukemisesteisille 
 

Celia tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppi-

kirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikil-

le, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on 

vaikeaa. Olipa lukemisen vaikeuden aiheuttajana 

sitten lukihäiriö, näkövamma, vanhuuden heiken-

tynyt näkö tai lihaskunto tai muu vastaava syy, 

Celian kirjat tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuu-

desta nauttimiseen ja tiedonhankintaan. 
 

Celian kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on 

maksutonta, ja monipuolisesta kokoelmasta löytyy 

luettavaa jokaiseen makuun.  Oppikirjoja tehdään 

tilauksesta niitä tarvitseville. Myös yhteisöt, kuten 

koulut, päiväkodit ja palvelutalot, voivat olla Ce-

lian asiakkaina. 
 

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja 

välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa. 

Vuosittain Celia tuottaa noin 2000 uutta kirjaa 

ääni-, piste- tai elektroniseksi kirjaksi. 
 

Lisätietoja Celian toiminnasta ja palveluista 

www.celia.fi 
 

Vuonna 2011 lainattiin Pornaisille yksityisasiak-

kaille (postinumeroalueet 07150, 07170 ja 07190) 

894 kirjaa. 

 

 

 
 

Uusi käytäntö  
 

Lumikenkiä ja kävelysauvoja ei lainata enää kirjastosta, vaan maksutta ja  

kuittausta vastaan vapaa-aikatoimen toimistosta (kirjastoa vastapäätä oleva  

ovi ja raput yläkertaan).  

Laina-aika on kaksi viikkoa – ei ennakkovarauksia. 
 

Hae siis vapaa-aikatoimesta kengät tai sauvat tai vaikka molemmat!  

Tiedustelut: vapaa-aika@pornainen.fi tai p. 040 174 5078/Riina Haapakoski. 

 



Luonnollisesti Pornainen 
 

 

 

 

 
16/28 

Pornaisten kunta tiedottaa, maaliskuu 2012 
 

Kirjaston tietokoneilla voit käyttää erilaisia tietokantoja ym. 
 

 

 

Tulossa: 
 

Naxos-musiikkikirjasto käsittää 55000 cd-levyä (790 000) pääosin klassista musiikkia 
ja jonkin verran mm. jazzia ja etnomusiikkia. Naxos on käytettävissä maksutta Por-
naisten kirjastokortin numerolla omalta kotikoneeltasi. 
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Lehdessä luki… 
Uutisia ja ilmoituksia Porneesista vuosien 
takaa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maanjäristysuutinen on Wiipurin Sanomista 

3.1.1888. 

Erinomainen kalansaalis –juttu ilmestyi 

Uusi Suometar –lehdessä 21.2.1881. 

Lehdessä luki –palsta 
 

Viereiselle Lehdessä luki  

–palstalle on Nina Sivén kir-

jastosta kopioinut pari vanhaa 

Pornaista koskevaa lehtileiket-

tä. 

 

Ensimmäinen lehtileike 

”Maanjäristys Porneesissa” on 

julkaistu Wiipurin Sanomissa  

3.1.1888 . 

 

Toinen lehtileike ”Erinomai-

nen kalansaalis” on taas jul-

kaistu Uusi Suometar  

–lehdessä 21.2.1881. 

 

Nina on luvannut toimittaa 

vanhoja lehtileikkeitä myö-

hemminkin lukijoiden iloksi. 
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Kysy! Me vastaamme. 
 

Sanotaan, että pitää tähdätä aurinkoon 
päästäkseen kuuhun. Mutta mitä kaik-
kea yrityksen pitää ottaa huomioon 
ennen kuin visioita lähtee tekemään 
todeksi. Sitä kannattaa kysyä Keski-
Uudenmaan Kehittämiskeskuksen eli 
Keuken yritysneuvontapalveluista.  
 

Mitä yritysneuvontapalveluilla tarkoi-
tetaan? 
 

Neuvomme kaikissa yrittämisen kehittä-

miseen liittyvissä asioissa. Kanssamme 

voi keskustella yrityksen kannattavuudes-

ta, uusista investoinneista, hinnoittelusta, 

tuotteistamisesta, markkinoinnista, tuote-

kehityksestä ja rahoituksesta. Ja useinhan 

nämä asiat liittyvät tiiviisti kaikki yhteen. 
 

Mitä palvelut maksavat? 
 

Tuottamamme perusneuvontapalvelut 

ovat yrittäjille maksuttomia.  
 

Miten pääsen palvelujen pariin? 
 

Aivan aluksi kannattaa soittaa ajanva-

raukseemme.  Neuvontasihteerimme osaa 

jo puhelimessa mahdollisesti opastaa 

asioissa eteenpäin ja tapaamisessa yritys-

neuvojan kanssa pääset alkuun. Neuvonta 

ei ole mikään pitkä kehittämisprojekti, 

vaan useimmiten saat neuvot ja avun jo muutaman 

tunnin tapaamisen tuloksena. 
 

Mikä on tyypillisin ongelma tai idea, johon 
haetaan neuvoja? 
 
Kaikenlainen kasvaminen ja laajentaminen, kos-

kee se sitten uusien toimitilojen rakentamista, 

palveluvalikoiman laajentamista, laiteinvestointe-

ja, uusien tuotteiden tai palveluiden aloittamista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy eli KEUKE 
 

Kuva: 

Keuken yritysneuvontapalveluista löytyy monipuolises-

ti osaamista ja kokemusta. Toimitusjohtaja Elina Pek-

karinen (vas.) sai tiimiinsä helmikuussa kaksi uutta 

yritysneuvojaa. Riitta Seppälän (kesk.) erityisosaamis-

alueita ovat talous- ja rahoitussuunnittelu sekä liiketa-

louden strateginen suunnittelu. Riitta Lindberg neuvoo 

muun muassa ulkomaankauppaan, markkinointiin ja 

tuotteistamiseen liittyvissä asioissa. 
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tai työvoiman palkkausta. Tällaisen asiakkaan 

kanssa teemme kannattavuuslaskelmia ja mietim-

me mitä kasvu tarkoittaa markkinoinnin ja tuot-

teistamisen näkökulmasta. Toisin sanoen autam-

me siinä mitä pitää tehdä, että hanke onnistuu!  

 

Jos minulla on idea tai suunnitelma, niin mihin 
kaikkeen kannattaa varautua? 
 

Monta kertaa yrittäjä itse tietää jo, että idea on 

hyvä ja että siihen kannattaa panostaa. Silloin 

asiantuntijan laskelmat ja rohkaisu ovat ikään kuin 

vain piste iin päälle. Mutta on meillä kanttia myös 

kertoa rehellisesti se, että idea tai hanke ei tule 

kantamaan. Emme siis rohkaise mihinkään sellai-

seen, johon emme lukujen ja tietämyksemme va-

lossa usko. 

 

Mitä eroa on Uusyrityskeskuksella ja Keukel-
la? 
 

Uusyrityskeskus hoitaa uusien yritysten perusta-

miseen liittyvän neuvonnan. Me Keukessa neu-

vomme toiminnassa olevia yrityksiä. Yrityksiä, 

jotka ovat uusien haasteiden edessä. 
 

Mikä sitten on Yrityshautomo? 
 

Yrityshautomo on yksi Keuken palveluista. Se on 

tarkoitettu alle 3 vuotta toimineille yrityksille, 

joissa on potentiaalia kasvaa ja laajentaa. Yritys-

hautomosta yrittäjä saa neuvoja, ohjausta ja spar-

rausta, ja myös muiden hautomoyrittäjien verkos-

ton tuen ja mahdollisuuden tehdä bisnesyhteistyö-

tä.  Hautomolla on myös tarjolla toimitiloja Vih-

din Nummelasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.keuke.fi

Keuke pähkinänkuoressa 
 
KEUKE NEUVOO.  
Tuotamme maksuttomia yritysneuvonta-

palveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, 

Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuu-

sulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville 

yrityksille. 

 

KEUKE KEHITTÄÄ.  
Luomme edellytyksiä uudelle elinkeino-

toiminnalle ja olemassa olevien yritysten 

menestykselle. 

 

KEUKE YHDISTÄÄ.  
Tarjoamme laajan asiantuntijaverkoston 

mahdollisuudet ja palvelut sekä oikeat kon-

taktit yrittämiseen. 

 

Kuva: 
Neuvontasihteeri Minna Lojander vastaa kysymyk-

siisi ja hoitaa ajanvaraukset yritysneuvojille. Ajan-

varaus arkisin klo 9–15, soitamme tarvittaessa takai-

sin. Soita numeroon 050 341 3210 tai voit lähettää 

myös sähköpostia osoitteeseen keuke@keuke.fi. 
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Päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan haku  
toimikaudeksi 2012–2013 
 

Kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväko-
deissa on haettavana 1.8.2012 alkaen vapautu-
vat hoitopaikat. 
 
Päivähoitopaikkoja voi edelleen hakea ympäri 
vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. 
Mikäli lapsellanne on kuitenkin hoidon tarve 
syksyllä 2012, täyttäkää sähköinen päivähoito-
hakemus välittömästi.  
 

Hakukaavakkeita ja lisätietoja 
 

Uusien asiakkaiden tulee tehdä sähköinen hake-

mus päivähoitoon (sekä osapäivä- että kokopäivä-

hoito) Mäntsälän kunnan kotisivuilla osoitteessa 

www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet. Tietoja kun-

nallisesta päivähoidosta Mustijoen perusturvan 

alueella voi lukea osoitteessa 

www.mantsala.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/paivahoito-ja-esiopetus.  
 

Jokaiselle elokuussa paikkaa hakeneelle lähete-

tään postitse päätös kunnallisen hakemuksen kä-

sittelystä viikolla 18.  
 

Perheet voivat hakea lapselle hoitopaikkaa myös 

suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoi-

toon 

tai palkata hoitajan kotiin. Kunta tukee näitä hoi-

tomuotoja yksityisen hoidon tuella ja sen kunta-

lisällä. Tukea haetaan Kelalta ja se maksetaan 

perheen valitsemalle hoidon tuottajalle. Tietoja 

tuen määrästä saa edellä mainituilta päivähoidon 

internetsivuilta. 
 

Päivähoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä 

Teitä palvelee paikkatyöryhmän vastuuhenkilö 

Merja Harmokivi, p. 040 314 5748 tai sähköpos-

tilla merja.harmokivi@mantsala.fi. 
 

Osapäiväryhmä 
 

Päiväkoti Linnunlaulun tiloissa (Paalantie 1) aloit-

taa uusi osapäiväryhmä 13.8.2012. Osapäiväryh-

mä on avoinna maanantaista perjantaihin klo. 9-

13. Osapäiväryhmässä tarjotaan lounas. Ryhmä on 

tarkoitettu ensisijaisesti 3-5-vuotiaille. Osapäivä-

ryhmä on kiinni koulujen loma-aikoina. Päivähoi-

tomaksu osapäiväryhmässä on 50 % vastaavasta 

kokopäivämaksusta.  
 

Kerhotoiminta 
 

Kerhot 1.9.2012 alkaen Päiväkoti Aurinkolinnan 

tiloissa: 2-3-vuotiaiden Siili -kerho kokoontuu 

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11 ja 3-5-

vuotiaiden Orava -kerho tiistaisin ja torstaisin klo 

9-11.30. Kerho on kiinni koulujen loma-aikoina. 

Kerho maksu on 20 €/ kk (omat eväät mu-

kaan). 
 

Kerhoon haetaan päivähoitoon haun yh-

teydessä. Paperisen hakemuslomakkeen 

saa internetosoitteesta 

www.mantsala.fi/yleista/lomakkeet.  
 

Lisätietoja osapäiväryhmästä ja kerhotoi-

minnasta antavat päiväkodin johtajat Tiina 

Korhonen p. 040 314 5084,  

tiina.korhonen@mantsala.fi ja Satu Nevala  

p.040 314 5085, satu.nevala@mantsala.fi

Mustijoen perusturva 
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Tiedote ikäpoliittisesta ohjelmasta 
 

Mäntsälän kunnassa/ Mustijoen perusturvassa, 

Mäntsälässä ja Pornaisissa laaditaan parhaillaan 

Ikäpoliittista ohjelmaa tuleville vuosille. 
 

Ikäpoliittinen ohjelma 
 

• Tavoitteena on varautua tulevaisuuden haas-

teisiin (10–20 v), joita ovat ikäihmisten mää-

rän kasvu, uusien lainmuutosten tuomat vel-

voitteet, työvoiman saatavuus sekä hoidon ja 

hoivan palvelujen monipuolistuminen. 

• Ikäpoliittisen ohjelman hyväksyy valtuusto ja 

se päivitetään valtuustokausittain. Laadittava-

na olevan Ikäpoliittisen ohjelman valtuusto 

hyväksyy vuoden 2012 lopulla. 

• Ohjelman laatimisen taustalla on perusturvan 

strategia ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosi-

tus (STM 2008:3) sekä hyvinvointikertomus, 

joka antaa tietoa ohjelman laatimisen taustaksi 

esim. ikäihmisten terveydentilasta. 

• Ikäpoliittista ohjelmaa laadittaessa tavoitteena 

on ikäihmisten kotona asumisen mahdollista-

minen ja heidän omien voimavarojensa tuke-

minen. 

• Miten Ikäihmiset elävät ja asuvat Mäntsälässä 

ja Pornaisissa tulevaisuudessa. Mitkä sei-

kat/asiat mahdollistavat ikääntyvän kuntalai-

sen kotona asumisen. 

• Ikäpoliittisen ohjelman laatimiseen osallistu-

vat eri kunnan hallintokuntien ja ikäihmisten 

edustajat, järjestöt, seurakunnat ja elinkei-

noelämä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuorten 
tukena 
 

Olen Karita 

Kuusharju ja 

aloittanut 

nuorten päih-

detyöntekijä-

nä Mustijoen 

perusturvassa. 

Mustijoen 

perusturva panostaa nyt nuorten hyvinvointiin 

puuttumalla siihen varhaisessa vaiheessa. Nuorel-

le pyritään tarjoamaan paikka, jossa hän voi luot-

tamuksellisesti kertoa asioistaan ja purkaa oloa 

ammatillisen aikuisen läsnä ollessa.  
 

Tiedätkö mitä nuorellesi kuuluu? Oletko huolissa-

si nuoresi jaksamisesta ja hyvinvoinnista? Käyt-

tääkö nuoresi päihteitä tai epäiletkö nuoren käyt-

tävän päihteitä? Kasvavaan nuoreen voi olla vai-

kea tarttua tämän pyristellessä kohti itsenäisty-

mistä tai joskus vanhemman tuki nuorelle ei 

riitä.  
 

Voin tarjota tapaamisia koko perheelle, nuorel-

le itselleen sekä osallistua verkostotapaamisiin 

muiden yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi 

koulut. Työskentelen Pornaisten lisäksi Mänt-

sälän alueella ja tapaamiset voidaan sopia nuo-

ren tai perheen toiveiden mukaan joko perheen 

kotiin, tiloihini Pornaisten kunnantalolle tai 

Mäntsälään.  
 

Minulle voi soittaa myös kaivatessaan tietoa päih-

teistä. Nuori itse, vanhemmat tai yhteistyökump-

panit voivat ottaa suoraan yhteyttä minuun, jonka 

jälkeen lähdetään yhdessä miettimään mistä voisi 

olla apua. 
 

Karita Kuusharju, nuorten päihdetyöntekijä 

Puh. 040 314 5760 klo 8-16 välillä, 

sähköposti: karita.kuusharju@mantsala.fi 

 

Yleisötilaisuus 
Ikäpoliittisen ohjelman laatiminen kunnassa 

31.5.2012 kello 18.00–20.00 
Pornaisten kunnan valtuustosalissa 

 

Pornaisten kuntalaisille tarkoitettu avoin keskustelu-

tilaisuus pidetään nyt valmistelussa olevasta Ikäpoliit-

tisesta ohjelmasta. Tilaisuudessa esitellään tähän 

mennessä tehdyn työn tuloksia. 

Paikalla keskustelemassa on myös kunnan eri  

hallintoalojen edustajia, palvelujen tuottajia,  

seurakunnan ja järjestöjen edustajia. 
 

Tervetuloa keskustelemaan! 
Ikäpoliittisen ohjelman ohjausryhmä 
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Mäntsälän kansalaisopiston kevään kursseja 

 

Carl Larsson - taiteilijaelämää (130162)  
Pornaisten yläkoululla 20.3.2012 ti 19.30–21.00. 

FM Eija Olsson.  Tilaisuus on maksuton. 

Luennolla tutustutaan ruotsalaistaiteilija Carl 

Larssonin taiteeseen ja elämään.  

  

Kudontaa ja punontaa koululaisille 
(110468) 
Käsityökeskus Aivina 4.-7.6.2012  

ma – to 10.00–14.30. KM Eija-Sisko Jokinen. 

Kurssimaksu 36,00 €.   

Kurssi on suunnattu 8-12-vuotialle koululaisille. 

Kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja punotaan 

erilaisia nauhoja.  

  

Juoksukoulu alkeet B (830170)  
Pornaisten yläkoululla 21.3.–16.5.2012 ke 19.00–

20.00. Jarmo Rautiainen. Kurssimaksu 45,00 €.  

Kevään juoksukoulussa saat opastuksen juoksu-

harrastuksen aloittamiseen.  

  

Voimaa ja iloa väreistä (320360) 
Pornaisten yläkoululla 24.3.2012 la 10.00–15.30. 

Huk Tuija Kuisma. Kurssimaksu 20,00 €. 

Kurssilla etsitään osallistujien voima- ja per-

soonavärejä ja käydään läpi värimieltymystemme 

syntymekanismeja ja eri värikausia eläessämme.  

  

Trimmipäivä Pornaisissa (830171) 
Parkkojan koulu 28.4.2012 la 9.00–13.15.  

Petra Kangas. Kurssimaksu 25,00 €.  

Trimmipäivä sisältää viisi erilaista ryhmäliikunta-

tuntia. Voit osallistua näihin kaikkiin tai valita 

vain osan päivän tunneista, joihin tulet mukaan. 

Klo 9.00–9.45 kuntotanssi, klo 9.50–10.35 muok-

kaus-circuit, klo 10.40–11.25 vatsatreeni, klo 

11.25-12.25 Piloxing, klo 12.30-13.15 venyttely.  

  

Ilona 2012 –kevättapahtuma  
Pornaisten yläkoulun ruokalassa la – su 21.–22.4. 

klo 10–16. Näyttelyssä on esillä opiston kädentai-

tojen opiskelijoiden töitä. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto 
 

Kuva vuoden 2011 näyttelystä:  

Kuvataiteen perusopetusryhmien yhteistyö 

Yleiskuva vuoden 2011 näyttelystä 
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Tuusulan käräjäoikeuden tiedote 16.2.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuusulan käräjäoikeus 
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Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelma 
 

Viime syksyn tiedotuslehtisessä 3/11 kerroimme 

keväällä 2011 käynnistyneestä Pornaisten liiken-

neturvallisuussuunnitelman etenemisestä. Työ on 

nyt valmis ja se on luettavissa kunnan kotisivuilla 

www.pornainen.fi  sekä painettuna lehtisenä kir-

jastossa ja kunnantoimistolla ja ELY:n kotisivuilla 

www.ely-keskus.fi/uusimaa/julkaisut.    
 

Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelma on 

laadittu Pornaisten kunnan, Uudenmaan ELY-

keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. 

Suunnitelma sisältää katsauksen Pornaisten lii-

kenneturvallisuustilanteeseen, Pornaisiin määritel-

lyt liikenneturvallisuustavoitteet, liikenneturvalli-

suustyön organisoinnin kunnassa sekä kehittämis-

suunnitelman liikenneturvallisuustilanteen paran-

tamiseksi. Edellinen liikenneturvallisuussuunni-

telma on vuodelta 2003. 
 

Kunnan alueella tapahtui tarkasteluvuosina 2006–

2010 yhteensä 94 poliisin tilastoimaa liikenneon-

nettomuutta (keskimäärin 19 vuodessa), mikä on  

neljänneksi vähiten Uudenmaan kunnista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 

tapahtui 38 (40 % kaikista onnettomuuksista). 

Pornaisissa ei ole merkittäviä onnettomuuska-

saumapisteitä. Tarkasteluvuosina ei tapahtunut 

kuolemaan johtaneita onnettomuuksia (vuonna 

2011 yksi). Suurin riskiryhmä on 18–20-vuotiaat, 

joille on tapahtunut asukaslukuun suhteutettuna 

eniten onnettomuuksia. Vaikka onnettomuusmää-

rät ovat pieniä, on kevyen liikenteen onnetto-

muuksia ja etenkin vakavia mopo-onnettomuuksia 

tapahtunut paljon. 
 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty 

toimenpiteet alueen liikenneturvallisuuden paran-

tamiseksi. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisäl-

tää katsauksen kunnan liikenneturvallisuuden 

nykytilanteeseen, toimenpideohjelman oleellisim-

pien liikenneturvallisuusongelmien parantamisek-

si sekä kunnan liikenneturvallisuustyön kokonais-

valtaisen uudelleenorganisoinnin. 
 

Liikenneympäristön parantamissuunnittelun ta-

voitteena on ollut kartoittaa Pornaisten tie- ja ka-

tuverkon pahimmat ongelmakohteet ja määrittää 

niihin parantamistoimenpiteet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
 

Laaditun toimenpi-

deohjelman toteut-

tamisen myötä pyri-

tään liikenneonnet-

tomuuksien vähen-

tämiseen, onnetto-

muuksien vaka-

vuusasteen pienen-

tämiseen sekä tien-

käyttäjän turvalli-

suudentunteen li-

säämiseen. 

Toimenpideohjel-

maan nimettiin 35 

yksittäistä kohdetta 

ja jokaiselle kohteel-

le parantamistoi-

menpiteen kuvaus.  
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Parantamistoimenpiteiden kustannusarvio on yh-

teensä 4,5 M€, joka jakaantuu kunnan ja ELY-

keskuksen kesken. 
 

Suurimmat kehittämistarpeet suuntautuvat jalan-

kulku- ja pyöräily-yhteyksien, liikennekäyttäyty-

misen sekä teiden ja katujen kunnossapidon pa-

rantamiseen. Yksittäisiksi merkittävimmiksi pa-

rantamiskohteiksi mainittiin Parkkojan koulun 

kohdan sekä Pornaisten ja Järvenpään välisen 

kevyen liikenteen väylän puute, koulukeskuksen 

kohdan joukkoliikenne- ja liittymäjärjestelyt sekä 

Kirkkotien pääliittymät keskustassa. 
 

Työn yksi merkittävimpiä tavoitteita ja saavutuk-

sia oli liikenneturvallisuustyöryhmän perustami-

nen kuntaan. Kunnan eri toimialojen edustajista 

koostuva ryhmä koordinoi ja ideoi liikenneturval-

lisuutta parantavia toimia sekä edistää ja seuraa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tämän suunnitelman sisällön toteutumista. Kunnan 

edustajien lisäksi myös Liikenneturva ja Poliisi 

osallistuvat ryhmän työskentelyyn. Työryhmän 

toiminta kattaa kaikki merkittävät ikä- ja liikkuja-

ryhmät liikenteen ja maankäytön suunnittelun 

sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkö-

kulmat. Tärkeää on myös kunnan johdon ja luot-

tamuselinten tiedottaminen liikenneturvallisuusti-

lanteesta ja sitouttaminen liikenneturvallisuusta-

voitteisiin. 
 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä avaa toi-
mintansa pitämällä keväällä ns. ”ikäkuljettaji-
en iltapäivätilaisuuden”, jossa Liikenneturvan, 
terveydenhuollon ja poliisin edustajat puhuvat 
iäkkäiden kuljettajien turvallisuuteen liittyvis-
tä aiheista. Tilaisuuden ajankohdasta ja pai-
kasta ilmoitamme myöhemmin tarkemmin. 
 

 

Liikenneturvallisuusryhmän puolesta - turvallista liikkumista – 

Jukka Pietilä jukka.pietila@pornainen.fi,  puh 0400 415 081 
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 Linnunlaulun 2-vaiheen omakotitontit myytävänä 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet omakotitontit myytävänä 
 

Kunnan myymät omakotitontit Linnunlaulun 2-vaiheen alu-

eelta ovat haettavana. Tonttien hakuaika on 4.3. – 2.4.2012. 

Tonttien saajat valitaan hakemuksensa jättäneiden kesken 

arpomalla.  Vieressä / alla olevista kuvista selviää tonttien 

sijainti. Tarkemmat esitteet ja hakuohjeet löytyvät kunnan 

kotisivuilta www.pornainen.fi tai kunnantoimistolta.  
 

Maastoltaan alue sijaitsee pienehkön, nuorta metsää kasvavan 

mäen päällä. Maaperältään se on moreenipitoista ja kovapoh-

jaista, kalliolouhintaakin tehdään. Vesi- ja viemärijohtojen 

sekä katujen teko on parhaillaan menossa. Pääurakoitsijana 

töitä tekee Hämeen Maanrakennus Oy Forssasta kunnan alu-

een yrittäjiäkin työllistäen. Vappuun mennessä katualueet 

ovat valmiit ja rakentajat pääsevät aloittamaan tonteillaan 

omien talojensa rakentamistyöt. 

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan kunnan keskusta-alueen kehittämissuunnitelman. 

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty, että viheralueiden hoidossa on tavoitteena siistitty luonnontila ja 

että alueilla on helppo kulkea. Tekninen lautakunta päätti helmikuun kokouksessaan, että keskeisten 

yleisten- ja puistoalueiden hoitotyöt aloitetaan kevään ja kesän aikana. Ensivaiheessa työ kohdistuu 

vanhojen kuusivaltaisen puuston poistamiseen sekä alueiden muuhun raivaukseen ja siistimiseen. 

 



 

 

 

 

     
 

Pornaisten messut lauantaina 15.9.2012! 
 

Pornaisten Messut ovat seudullinen, vakiintunut tapahtuma, jonne tullaan  

viettämään aikaa koko perheen voimin sekä läheltä että kauempaakin. Messut  

ovat yksipäiväiset yleismessut ja niille odotetaan runsasta 2000 kävijää. 
 

Messut järjestetään joka toinen vuosi yhteistyössä Pornaisten kunnan ja  

Pornaisten Yrittäjät ry:n kanssa. Tämän vuoden messut ovat järjestyksessään  

yhdeksännet, messukeskuksena toimii Pornaisten koulukeskus piha-alueineen. 
 

Messukahvio ja –ravintola tulevat toimimaan entiseen tapaan koulun ruokalassa  

ja piha-alueelle varataan mahdollisuus esim. grillimakkaroiden- ja lettujen myyntiin. 

Myynti on sallittua kaikilla messupaikoilla. 
 

Tänä vuonna messujen ohjelmatarjonnasta vastaa tuottaja Teemu Kurki, joka  

mielellään ottaa vastaan ehdotuksia ja toiveita messuohjelmasta. Perinteisesti  

mm. oman kunnan osaajille ja taitajille on tarjottu tilaisuutta messuesiintymisiin  

ja edellisillä messuilla varsin suuren suosion saavuttivatkin mm. koulun bändit.  

Messuohjelma tarkentuu kevään ja kesän mittaan, mutta se on varmaa,  

että jokaiselle löytyy jotain vauvasta vaariin! 
 

Messupaikat ja ilmoitusvaraukset messulehteen tulevat myyntiin kevään korvalla  

ja siitä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.  Messulehti päivän  

ohjelmineen jaetaan joka kotiin messuja edeltävällä viikolla. 
 

Messuilla tavataan! 

 

 Marjatta Sihvo 

projektisihteeri 

Pornaisten kunta 

marjatta.sihvo@pornainen.fi 

puh. 040 174 5050 

Teemu Kurki 

tuottaja 

Pornaisten kunta 

teemu.kurki@pornainen.fi 

puh. 040 174 5067 

Juha Virkki 

puheenjohtaja 

Pornaisten Yrittäjät ry 

juha.virkki@virtek.fi  

puh. 0400 841 293 
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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 Painotalo tt-urex Oy 

      

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


