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Pornaisten 10. messut on pidetty 20.9.,
messutunnelmiin palaamme vielä
lehden sivuilla 26–27.
Kirjasto kutsuu juhlimaan
syntymäpäiviä, lue lisää takakannesta.
Parkkojan koulun oppilaiden syksyisiä
luontotaideteoksia voimme ihastella tällä
sivulla ja lehden kansisivuilla.
Pornaisten lähipoliisi kiinnittää
kirjoituksessaan huomiota tärkeään
asiaan kysyessään: Miksi kiusataan?
Hyvää syksyn jatkoa!
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Kunnanjohtaja
Satoisaa syksyä!
Syksy on jälleen käsillä ja on lämpimän kesän
sadon korjuun aika. Samalla alkaa valmistautuminen talveen ja sen tuomiin koettelemuksiin. Myös
kuntataloudessa aletaan varustautua uuden vuoden
haasteisiin. Ennakkotiedot vuoden 2015 talouden
asennosta ovat huolestuttavia ja varautuminen
välttämätöntä kaikin mahdollisin keinoin.

Pornaisten kuntakin saa konkreettisesti tuntea
nahoissaan Suomi Oy:n nihkeän tilanteen. Valtionosuudet laskevat ja verotulokertymän kasvu
hyytyy. Menot valitettavasti jatkavat kasvuaan
joskin alhaisempana kuin aiemmin. Kunnassa on
aloitettu ns. talouden sopeuttamisohjelman laadinta, joka tulee valtuuston hyväksyttäväksi niin
ikään lokakuussa. Pornaisten talouden tervehdyttämiseksi kootaan erilaisin toimenpitein satojen
tuhansien eurojen menoleikkauksia ja niiden rinnalle on välttämätöntä ottaa vielä veronkorotuksetkin käyttöön. Suurta paikallista keskustelua on
jo ennättänyt herättää mm. Halkian koulun tulevaisuus. Sen ja monen muun toimenpiteen kohtalo
ratkeaa lokakuun valtuustossa.

Lokakuussa valtuusto ottaa kantaa KeskiUudenmaan kunnan selvitykseen tarkastelunäkökulmina talouden ja henkilöstön lähentymiskriteerit. Suomeksi sanottuna kunnat joko sitoutuvat tai
eivät sitoudu sopeuttamaan talouttaan ja henkilöstöään jo itsenäisenä ollessaan. Siten mahdollinen
uusi kunta pääsisi paremmalta pohjalta rakentamaan alueen uutta tulevaisuutta.

Alamme siis mielenkiinnolla odottamaan niin
eduskuntavaaleja ja onhan välissä onneksi joulu ja
pukinkontin antimet…. ;)

Lopullinen päätös yhdistymiseen tulee tehdä todennäköisesti vasta vuoden päästä syksyllä 2015
… tuon ”vuoden päästä” olen sanonut jo pian
kahden vuoden ajan ja varmaahan se ei ole vieläkään. Uuden kunnan muodostamisen linjaus on
venynyt nimenomaan maan hallituksen päätöksistä – tai pikemminkin päättämättömyydestä johtuen. Lopulliset ratkaisut
ja yksityiskohdat ovat
vielä auki mm. soten
ja metropolihallinnon
osalta.

Sujuvaa syksyn jatkoa toivotellen
Markku Hyttinen, kunnanjohtaja

Kuva alla: Ilmakuvaa Pornaisista

Suomi Oy:n nykyinen
tila ja lähiaikojen näkymät ovat sen verran
utuiset ja valitettavan
huonot, ettei valtiosta
ole kunnille suurtakaan apua. Uusimpia
lakeja tarkastellessa
velvoitteita ja rahanmenoa on tullut jopa
entistä enemmän hallituksen päinvastaisista
lupauksista huolimatta.
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto
Kirjaston syksy 2014
Satutunnit

Aikataulu:

jatkuvat joka toinen keskiviikko klo 9.30–10.00
Pellavasalissa. Syksyn satutuntipäivät ovat: 3.9.,
17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.

 to 2.10.2014 klo 13.00

Mediakerho alakoululaisille

 ti 7.10.2014 klo 13.00

Verkkoasiointi- ja palvelut: Kela
Valtakunnallinen SeniorSurf – päivä
Tietokoneet ja internet tutuiksi ikäihmisille
– käyttäjäopastusta ja verkkotiedonhaun
ohjausta. Medialuokassa avoimet ovet klo
13.00–15.00. Tule tutustumaan, kyselemään
sekä käyttämään pöytä- ja tablettitietokoneita.

medialuokassa keskiviikkoisin 3.9.–17.12.2014
klo 13.00–15.00.
Erilaisia teemoja, muun muassa: askartelupajoja,
vastuullisen netinkäytön opastusta, tiedonhaun
opetusta, kirjaston aineistotietokantaan sekä erilaisiin nuorille suunnattuihin nettipalveluihin ja
sivustoihin tutustumista.

 to 16.10.2014 klo 13.00

Verkon sisällöt tutuiksi ja SeniorSurf

Verkkoasiointi- ja palvelut: Verohallinto

Valtakunnalliseen 7.10. vietettävään SeniorSurf:
tietokoneet ja Internet tutuiksi ikäihmisille
–päivään liittyen tarjoamme aikuisille verkkoasiointiin liittyvää opastusta.

 to 23.10.2014 klo 13.00
Verkkoasiointi- ja palvelut: verkkopankki
(OP)

Teemaan liittyen torstai-iltapäivisin klo 13.00
lokakuun aikana on eri aiheisia opastuksia ja tilaisuuksia. Teemoina ovat verkkoasiointi ja palvelut;
nettipankki (OP), Verohallinto ja Kela sekä ajanviete ja viestintä verkossa (blogit, viihde- ja uutissivustot, sosiaalinen media jne.). Tilaisuudet järjestetään Medialuokassa.

 to 30.10.2014 klo 13.00
Viihde, sosiaalinen media ja viestintä verkossa
Tilaisuuksien jälkeen on kahvitarjoilu!

Virikkeitä syksyyn kirjaston luennoilla
Kirjasto järjestää Pellavasalissa syksyn aikana eri teemoja käsittelevän
viiden luennon sarjan. Luennot ovat tiistai-iltoina ja ne ovat maksuttomia.

Keskiajan yrtit ja yrttilääkintä
Luonnonyrttineuvoja Satu Hovi
Pellavasali, tiistai 30.9.2014 klo 19.00
Luennolla tutustutaan keskiaikaisen yrttilääkintään keskiajalla, siinä
käytettyihin yrtteihin ja muihin välineisiin sekä esitellään yrttien käyttöä
ravinnoksi ja lääkkeeksi.
Satu Hovi pitää kirjastossa syksyn aikana kaksi luentoa yrttien käytöstä
lääkinnässä ja ruoanvalmistuksessa keskiajalla.
Kuva: Hannele Maahinen
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Miten yhdistää isotädiltä peritty kukkataulu, taidejuliste. Hyödyllisiä neuvoja mm. taideteosten
hankintaan, perintöteosten ja uusien taidehankintojen yhdistämiseen, erilaisten ripustuskokonaisuuksien luomiseen sekä kehysten valintaan. Taiteella sisustaminen ei vaadi paksua kukkaroa tai
taidehistorian opintoja.

Kirjallisuusterapia ja C. G. Jung
Psykoanalyytikko Harri Virtanen
Pellavasali, tiistai 14.10.2014 klo 19.00
Psykoanalyytikko Harri Virtanen kertoo kirjallisuusterapiasta ja sen keinoista.

Keskiajan yrtit ja niiden käyttö ruoan- ja
juomanvalmistuksessa

Pia Feinik on
yksi syksyllä
ilmestyneen Koti +
Taide –kirjan
tekijöistä.
Kirjasta löytyy
vinkkejä kodin
sisustajille ja
taiteen harrastajille.

Luonnonyrttineuvoja Satu Hovi
Pellavasali, tiistai 4.11.2014
Luennolla tutustutaan keskiajalla käytettyihin,
meille enimmäkseen tuttuihin yrtteihin ja niiden
käyttöön ruoan- ja juomien valmistukseen keskiajalta nykypäiviin. Luennolla saat ideoita yrttien
käyttöön omassa ruokapöydässäsi.

Sisusta taiteella
Kuvataiteilija, taideopettaja Pia Feinik
Pellavasali, tiistai 2.12.2014

Kuva: Tammi

Lukupiirin tapaamiset
Kulttuuriosuuskunta Porneesin vetämä jo kolmatta vuottaan aloittava lukupiiri kokoontuu kirjaston Pellavasalissa joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00. Tarjolla mukaansatempaavaa ja virkistävää keskustelua ja ajatustenvaihtoa kirjallisuuden parissa.
Lukupiirin tapaamiset ja kirjat syksyllä 2014
to 2.10.
to 6.11.
to 4.12.

Marja Autio
Nadja von Schoulz
Kirsi Kunnas

Varjopuutarha
Kuohuvat vuodet
valitse oma suosikkisi kirjailijan teosten joukosta

Lukupiiriin voi osallistua, vaikkei olisi lukenut kirjaa.
Tervetuloa!

Myyrä-nukketeatteri

Kirjaston yhteystiedot:

Nyt voit lainata kirjastosta nukketeatterin ja Myyrä-kirjojen
tutut hahmot käsinukkeina. Nukketeatteria voi lainata kahdeksi viikoksi kerrallaan.
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Osoite
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
e-mail: porkir@pornainen.fi
Kotisivut
www.pornainen.fi/kirjasto
Kirjaston aukioloajat 1.9. – 31.5.
ma, ti, to 12.00 – 20.00
ke, pe ja arkipyhien aattona 9.00 – 15.00
Puhelin
Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad:
040 356 8573
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Mika Waltarin koulu
Mika Waltarin koulu valmistumassa Laukkoskella
kun kaikki käyttökelpoinen tavara entisistä kouluista yhdistetään uuden koulun käyttöön.
Opettajat ja henkilökunta ovat laatineet listoja
hankinnoista, joita uuteen kouluun on tehtävä.
Kalustehankinnoista saatiin hinta-arvio viikko
sitten. Seuraavaksi vuorossa on eri aineiden tarvikkeiden tilaaminen. Liikuntasali on kalustettava
ihan alusta alkaen, koska tähän asti Jokimäen ja
Laukkosken koulut ovat joutuneet käyttämään
toisten koulujen salia oman puuttuessa. Näin ollen
mattoja ja muuta tarvittavaa varustetta ei ole olemassa ollenkaan. Myös erityisluokkien tarvikkeet
on hankittava. Tähän asti tekstiilityölle, kuvaamataidolle, musiikin ja luonnontiedon opetukselle ei
ole ollut omia tilojaan. Nyt sekin asia on korjautumassa ja luokat on varustettava asianmukaisesti.

Jokimäen ja Laukkosken koulu Pornaisten Laukkoskella yhdistyvät Mika Waltarin kouluksi tämän
lukuvuoden aikana. Näin saadaan kylälle yksi
yksisarjainen eskari-kuudesluokkalaisten koulu.
Oppilaita uudessa koulussa tulee olemaan 143.
Edelliset epäkäytännölliset ja homeen saastuttavat
koulutilat saadaan vaihtaa uusiin käytännöllisiin ja
nykyajan koulunpitoa vastaaviin tiloihin, mikä on
suunnaton ilo koko kouluväelle.

Tulevaa salin ja näyttämön hyödyntämistä on jo
lähdetty innokkaina suunnittelemaan. Näyttämön
ja salin myötä avautuvat mahdollisuudet tehdä
projekteja näyttämölle. Tämäkin on uutta Jokimäen ja Laukkosken koulun väelle. Musiikkiluokka
avautuu näyttämöksi ja sinne saadaan värivaloja ja
spotteja. Äänentoisto ja tekniikka pitäisi olla sellaisella mallilla, että oppilaiden lahjakkuus ja into
esiintyä saadaan parhaaseen mahdolliseen loistoon. Mika Waltarin koulun avajaiset on päätetty
pitää lauantaikoulupäivänä ensi keväänä
25.4.2015. Alustavia suunnitelmia juhlan ohjelmasta ja järjestelyistä on jo tehty.

Mika Waltarin koulua alettiin rakentaa joulukuussa 2012 paaluttamalla perustuksia. Varsinainen
rakentaminen alkoi elo-syyskuussa 2013. Työmaalla on näkynyt paljon työmiehiä ahkerassa
työnteossa. Nosturit siirsivät ulkoseinät isoina
paloina paikoilleen. Sen työvaiheen saimme nähdä
omin silmin Jokimäen koulun välituntipihalta
käsin. Seinien noustua emme ole voineet seurata
työn edistymistä ennen kun viime keväänä, kun
pääsimme harjakaisten yhteydessä tutustumaan
työmaahan. Oppilaat olivat vaikuttuneita näkemästään, vaikka joitakin väliseiniä vielä puuttui ja
kaikki viimeistelytyöt olivat vielä tekemättä.

Kiitollisin mielin odotamme, koska saamme
muuttolaatikot sisään uuteen uljaaseen sylikouluumme, kirjailija Mika Waltarin nimikkokouluun. Uskomme, että kouluviihtyvyys nousee uusiin ulottuvuuksiin sekä henkilökunnan että oppilaidenkin mielestä.

Nyt alkaa julkisivuverhous olla valmiin näköinen
ja lämmityskeskusta rakennetaan kuumeisesti,
niin että lämmöt saataisiin päälle mahdollisimman
pian syyskuun aikana. Ihan valmista pitäisi olla
marras-joulukuun vaihteessa. Pääsemme muuttamaan ehkä jo ennen joulua. Opettajakuntaa jännittää, kuinka suuri urakka muuttamisessa onkaan,

Luokanopettaja Anna Kilpeläinen
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Parkkojan koulu
KOTARETKI
Lauantaina 6.9. olikin koulupäivä. Lähdimme luokan kanssa kotaretkelle Juholan kodalle. Ennen
lähtöä olimme luokassa ja puhuimme retkestä.
Sen jälkeen haimme ruokalasta eväät. Eväinä oli
pillimehu, sämpylä ja makkara. Lähdimme matkaan 9.30. Matka oli pitkä, mutta ihan kiva. Pääsimme kodalle klo 10.05. Matkaa koululta oli noin
5 km. Osa lähti hakemaan puita ja risuja sytykkeeksi. Tämän jälkeen menimme sytyttämään
nuotiota. Sen jälkeen lähdimme etsimään kasveja
pienissä ryhmissä. Kasvinetsinnän jälkeen Eija
meni kohentamaan nuotiota. Sen jälkeen koko
kota savusi. Sitten kun hiillos oli sopiva, menimme paistamaan makkaroita. Makkaraa sai paistaa
itse tai ottaa ritilän päältä valmiiksi paistetun
makkaran. Syömisen jälkeen olimme hetken ihan
rauhassa. Sen jälkeen söimme vielä toiset makkarat ja jälkiruoat. Jälkiruoaksi oli popcorneja, korvapuusteja ja kriikunoita. Sitten menimme tekemään pareittain luontotaideteoksia. Niissä sai
käyttää maasta löytyviä luonnonmateriaaleja. Sen
jälkeen lähdimme kotiin. Kivointa oli taideteoksen
tekeminen ja makkaran paistaminen.
tekijät:
Benja ja Velmeri, Manu ja Arttu, Viola ja Liine
Parkkojan koulun 4. lk

Kuvat:
Parkkojan koulun 4. luokan
lauantain 6.9. koulupäivän
kotaretkeltä. Etukannen,
takakannen ja sivun 2 kuvat
ovat saman retken aikana
tehtyjä luontotaideteoksia.
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Yhtenäiskoulu
Pornaisten Yhtenäiskoulun seiskojen ryhmäytyspäivä Isojärvellä
Syksyisenä torstaina 28.8.
järjestettiin perinteinen
seiskaluokkien ryhmäytymispäivä Isojärven leirimajalla Halkiassa. Yli 70
seiskaluokkalaista ja noin
kymmenen aikuista sekä
14 tukioppilasta pakkautui
busseihin ja huristeli Isojärvelle.
Ohjelma Isojärvellä alkoi
meidän tukioppilaiden
vetämillä lämmittelyleikeillä, joita seurasivat
opinto-ohjaajan pitämä
info päivän kulusta, aikuisten sekä tukioppilaiden
esittely ja siirtyminen ensimmäisille rasteille. Jokaisella seiskaluokalla oli
kierrettävänä päivän aikana
kolme rastia: opintoohjaajan vetämä Pulmat ja
pähkinät -rasti, seurakunnan kokoama erilaisuutta
käsittelevä rasti ja Pornaisten nuorisotoimen vetämä

toiminnallinen rasti.
Pulmat ja pähkinät -rastilla
jakaannuttiin sekajoukkueisiin ja ratkaistiin noin puolen tunnin aikana mahdollisimman monta tietokilpailutyyppistä tehtävää. Joukkueiden pisteet laskettiin yhteen ja paras joukkue palkittiin. Lisäksi luokanvalvojat
saivat antaa lisäpisteitä mielestään parhaiten yhdessä
toimineille joukkueille. Seurakunnan Erilaisuus-rastilla
piti kertoa itsestään jokin
asia, jonka uskoi tapahtuneen vain itselleen. Monet
saivat varmasti tietää toisistaan aivan outoja ja hassuja
asioita. Nuorisotoimen vetämän liikunnallisen rastin
aikana ratkaistiin vihjeitä
Kuva yllä: Päivän kohokohta oli monien mielestä
tekemällä erilaisia toiminluokanvalvojan kiskominen puuhun. Kuvassa 7C:n
nallisia tehtäviä. Ratkaistut
luokanvalvoja Marjaana Hänninen.
vihjeet veivät lopulta tilanKuva alla: Päivän aikana ratkottiin yhdessä
teeseen, jossa seiskat hinasimonenlaisia pulmatehtäviä.
vat luokanvalvojansa köysien avulla korkealle ilmaan,
josta luokanvalvoja sai pussillisen karkkeja, joita jakoi oppilaille.
Kun rasteista ensimmäiset kaksi oli
kierretty, päästiin ruokailemaan porrastetusti. 7A:n ja 7C:n ruokaillessa me
tukarit vedimme 7B:lle, E:lle ja K:lle
”tukarituokion”, jonka aikana kerroimme tukioppilastoiminnasta ja leikitimme
heitä. Puolen tunnin jälkeen tapahtui
vaihto ja 7A ja C tulivat tukarituokioon
ja 7B, E ja K pääsivät syömään.
Ruokailun jälkeen ohjelmassa oli vielä
viimeinen rasti, jonka jälkeen annettiin
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luokittain palautetta päivästä luokanvalvojille ja
jaettiin Pulmat ja pähkinät -rastin palkinnot. Tämän jälkeen siirryttiin busseille ja busseilla takaisin koululle.

na. Hän myös mainitsi, että olisi ollut hyvä, jos eri
luokkien oppilaita olisi sekoitettu keskenään. Tukioppilaskollegani olivat yleisesti sitä mieltä, että
oli kivaa olla mukana järjestämässä kyseistä päivää. Samaa mieltä taisivat olla muutkin vetäjät.
Itselleni päivästä jäi mukava fiilis, ja ensi vuoden
tukareille muutama vinkki siihen, miten porukka
saataisiin vieläkin paremmin mukaan.

Mielipiteitä päivästä tuli runsaasti ja niiden kirjo
oli laaja. Osalle oppilaista päivä oli varmasti ihan
mukava ja osa olisi ilmeisesti istunut mieluummin
luokassa tekemässä tehtäviä. Eräs seiskaluokkalainen sanoi päivän olleen kiva, joskin hän toivoi,
että osa porukasta olisi ollut aktiivisemmin muka-

Kia Martikainen, tukioppilas 8F

Kuva yllä: Kaikki kunnan 7.-luokkalaiset osallistuivat perinteiseen Isojärven ryhmäytyspäivään
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Kiinteistöhuolto
Kunnan kiinteistöhuollon alkuvuoden kuulumisia
2014 on tehty uudistuksia kameravalvonnan ja
rakennusten julkisivuremonttien osalta.
Ilkivallan estämiseksi kameravalvontaa on lisätty
myös leikkikentille sekä uusittu Kirveskosken alaasteella, Kirjastolla ja Terveysasemalla.
Lisäksi lattioiden pinnoituksia uusittiin paloasemalla ja yhtenäiskoululla. Teknisen luokan vesikatto muutettiin harjakatoksi.
Yhtenäiskoululle asennettiin uusi äänentoistojärjestelmä. Yleisötilaisuuksissa kuulutukset onnistuvat myös piha-alueilta sekä kattavat kaikki koulun rakennukset.
Isojärven leirikeskukselle tehtiin terassi, asennettiin saunalle hule-vesisuodin sekä rakennettiin
esteetön wc-tila päärakennukseen.
Ulkomaalauksia tehtiin Kirjastolla, Parkkojan
koululla ja Kirveskosken Wanhalla koululla.
Julkisten rakennusten energiatehokkuus –hanke
etenee energiankulutuksen seurannan osalta yhtenäiskoululla. Vuoden 2015 aikana selviää onko
hankkeessa onnistuttu tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeesta tarkemmin Pornaisten kunnan nettisivuilta, josta löytyy linkki esitykseen energian
vähentämistavoitteista ja toimista.
Syysterveisin
Petri Heikkilä, kiinteistöhuolto

Kuvat Isojärven leirimajan terassista ja wc-tiloista
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto
Terveisiä Mäntsälän kansalaisopistolta
Kurssit ovat syksyn osalta pyörähtäneet käyntiin. Alkaneille kursseille voi edelleen kysellä paikkoja soittamalla opiston toimistoon p. 040 314 5071. Kurssiohjelma on luettavissa ja ilmoittautua voi helmeilyn viikonloppukurssille myös osoitteessa www.mantsalanopisto.fi.
110465 HELMEILYKURSSI
Pornaisten Yhtenäiskoulu luokka Ateljee, la-su
22.–23.11.2014, klo 10.00–17.00
Opettajana Dipl.gemmologi Marita Lempinen
Siemenhelmistä (pienistä lasihelmistä) tehdään
helmeilytekniikalla näyttäviä ranneketjuja ja
kaulanauhoja. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa myös vaijerikorutekniikalla kulkulupaja avainkaulanauhoja sekä muita koruja. Ota
omia helmiä mukaan jos on. Tarvikkeita voi
ostaa myös opettajalta. Materiaalit alkaen
n. 7-10 euroa.

Kadunrakennustöitä
Kadunrakennustöitä Linnunlaulun päiväkodin läheisyydessä
Linnunlaulun päiväkodin kohdalla ja Revontien alkupäässä on
loppukesällä tehty pieniä liikenneturvallisuutta parantavia
kadunrakennustöitä.
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Vapaa-aikatoimi

Esittelyssä Riina Haapakoski,
etsivä nuorisotyöntekijä

Esittelyssä Mia Louhe,
liikunnanohjaaja
Hei!
Olen Mia Louhe ja aloitin vapaaaikatoimessa liikunnanohjaajana
elokuun puolessa välissä. Koulutukseltani olen fysioterapeutti, ja
aiemmin olen työskennellyt pääasiassa yksityissektorilla. Pornaisissa vuoden alussa alkanut hyvinvointineuvonnan hanke sai minut
kiinnostumaan liikunnanohjaajan
äitiyslomasijaisuudesta. Hankkeen
lisäksi vastaan aikuisten ohjatuista
liikuntaryhmistä, kuntosalista ja
salivuoroista. Mielenkiinnolla odotan syksyn tuomia uusia haasteita
sekä kohtaamisia liikunnan ja hyvinvoinnin merkeissä!

Kun yli viisi vuotta sitten, kesällä 2009, aloitin työni Pornaisten kunnalla kesäleiriohjaajana, en arvannut työskenteleväni täällä näin pitkään. Viiteen vuoteen on mahtunut uskomattoman paljon asioita,
kuten monipuolista nuorisotalotyötä, erilaisia kesäleirejä, mukavia
retkiä, vapaa-aikatoimiston arkea ja suuria sekä pieniä tapahtumia,
tiuhaan vaihtuvalla, mutta erittäin innovatiivisella ja innokkaalla työporukalla. Ajan kuluessa olen jo saanut nähdä yhden ikäluokan nuorien kasvavan ”junnuista” täysi-ikäisiksi kuntalaisiksi. Toivon, että
olen jollakin tavalla saanut luotua vapaa-aikatoimen riveissä kaivattua pysyvyyttä kunnan nuorille, ja onnistunut antamaan heille eväitä
elämään. Nyt olen uusien haasteiden edessä, kun asetuin heinäkuun
lopulla ensimmäistä kertaa etsivän nuorisotyöntekijän saappaisiin.
Pornaisissa tekemästäni työstä on varmasti paljon hyötyä tulevaa
työtäni ajatellen, ja työnkuvaan sisältyy paljon myös tuttuja asioita,
kuten kylämme ainoan nuorisotalon vastuuohjaajuus. Etsivänä nuorisotyöntekijänä kohderyhmäni on apua tarvitsevat nuoret, joita autan
monenlaisissa ongelmissa ja ohjaan eteenpäin kohti tarvittuja palveluita. Vastapainoksi tälle onkin hienoa, että saan jatkaa myös avoimen toiminnan puolella ja kohdata nuoria koulun käytävillä ja nuortenilloissa. Nuoruuteni Pornaisissa eläneenä, voin uskoa elämän välillä olevan nuorille täällä raskasta. Suurin motiivini tehdä työtä täällä,
lieneekin juuri oma kokemukseni entisestä kotikylästäni. Nyt syksyn
ollessa nurkan takana, innolla ja mielenkiinnolla aloitan uuden pestini, jonka uskon tuovan mukanaan paljon uusia hienoja kohtaamisia!
Pornaisten etsivä nuorisotyöntekijä
Riina Haapakoski
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Musiikkiopisto

13/28

Pornaisten kunta tiedottaa, syksy 2014

Luonnollisesti Pornainen
Mustijoen perusturva
Mäntsälä-Pornaisten ikäihmisten neuvoston jäsenet / toiminta tutuksi
Mäntsälän ja Pornaisten
ikäihmisten neuvoston
jäsenet ja varajäsenet
Hilkka Ahosniemi, puheenjohtaja
(varajäsen Liisa Helin)
Tapani Lempinen, varapuheenjohtaja
(varajäsen Raimo Knuuttila)
Seija Silvennoinen
(varajäsen Kalevi Huuskonen)
Matti Leivoja
(varajäsen Martti Pakarinen)
Raimo Kyytsönen
(varajäsen Raimo Virtanen)
Raija Naukkarinen
(varajäsen Liisa Rissanen)
Eija Liljavirta
(varajäsen Sari Martniku)
Jaana Putus
(varajäsen Liljan-Kukka Runolinna)
Reijo Tilvis
(varajäsen Irmeli Naatti)
Aulikki Härkönen
(varajäsen Nita Laine)
Anne Hämäläinen
(varajäsen Pirjo Launonen)
(Lihavoinnilla kirjoitetut ovat Pornaisten edustajia)

Vuosi sitten, heinäkuussa 2013, tuli voimaan vanhuspalvelulaki, joka velvoitti perustamaan vanhusneuvoston jokaiseen Suomen kuntaan. Useissa kunnissa sellainen oli toiminut kuntien omilla päätöksillä jo ennen lainsäädäntöpakkoa.
Näin myös Mäntsälässä. Mustijoen perusturvan aloitettua
vuoden 2009 alussa vanhusneuvostossa on ollut edustus
myös Pornaisista ja neuvoston tehtävät koskevat myös Pornaisten vanhusasioita. Mustijoen perusturvassa vanhusneuvostoa kutsutaan Ikäihmisten neuvostoksi.
Mäntsälän kunnanhallitus nimeää Ikäihmisten neuvoston
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudeksi.
Neuvostoon nimetään eläkeläisjärjestöjen esityksestä kuusi
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä
neljä edustaa Mäntsälän ja kaksi Pornaisten eläkeläisjärjestöjä. Mäntsälän ja Pornaisten seurakunnista kumpaisestakin
kunnanhallitus nimeää neuvostoon yhden seurakunnan
työntekijän ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi
kunnanhallitus nimeää neuvostoon kolme kuntien luottamushenkilöedustajaa, kaksi Mäntsälästä ja yhden Pornaisista, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ikäihmisten neuvosto tuo kunnalliseen päätöksentekoon
ikäihmisten näkökulman ja sen tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa sellaisiin kunnallisiin päätöksiin, joilla on merkitystä
ikääntyvän väestön arkipäivän selviytymisessä. Tällaisia
ovat mm asuminen, liikkuminen, terveydenhuollon kysymykset. On tärkeää, että myös pornaislaiset ikäihmiset
tuntevat neuvoston toiminnan ja tietävät ne henkilöt, jotka
neuvostossa pornaislaisia edustavat. Me neuvoston jäsenet
toivomme, että ikäihmiset ovat aktiivisia omien etujensa
ajamisessa ja ottavat rohkeasti yhteyttä ikäneuvostoon.

Syksyn toiminta on käynnistynyt ja Ikäneuvoston
syyskauden ensimmäinen kokous oli 23.8. Mäntsälän Kotokartanossa, seuraava kokous 30.9. Pornaisissa, Aurinkomäen vanhainkodissa.

virta, seuraava on kuukauden päästä 17.10. aiheena ”Suun terveys” suuhygienisti Anni Sinkko ja
syksyn viimeinen info on 14.11. ”Liike on lääke”
lääkäri Ahti Tiusanen.

Elokuun kokouksessa päätettiin mm. syksyn Ikäinfojen aiheet ja ajankohdat. Pornaisissa info on
alkanut perjantaina 19.9. aiheella ”Rasvojen valinta ruokailussa ja ruoan valmistuksessa” Eija Lilja-

Paikka on entiseen tapaan Värttinän alakerta,
Mäntymäentie 1, klo 10 – 12. Pornaisten ikäinfojen ohjelma on kokonaisuudessaan julkaistu toisaalla tässä lehdessä.
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Ikäneuvosto toivoo, että myös pornaislaisia osallistuisi vanhusten viikon pääjuhlaan. Sen mahdollistamiseksi järjestetään maksuton tilataksikyyti
Pornaisista Mäntsälän kunnantalolle. Halukkaat
ikäihmiset voivat ottaa yhteyttä taksiautoilija
Alpo Torvastiin, (puh. 040 564 4510) ja sopia
hänen kanssaan suoraan, mistä nousevat taksin
kyytiin. Ilmoittautumiset taksikyytiin pitää
tehdä viimeistään maanantaina 6.10.

Vanhustenviikon pääjuhla
Toisena tärkeänä asiana kokouksessa oli vanhustenviikon pääjuhlajärjestelyistä päättäminen.
Pääjuhla järjestetään Mäntsälän kunnantalolla, valtuustosalissa, keskiviikkona 8.10. klo
10 – 12. Kello 9.30 alkaa täytekakkukahvitarjoilu. Tänä vuonna Valtakunnallisen vanhustenviikon teemana on ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina”. Juhlan ohjelma on julkaistu tässä
lehdessä seuraavalla sivulla ja se on nähtävillä
myös molempien kuntien kotisivuilla.

Hilkka Ahosniemi
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja

Kuva: Mäntsälän – Pornaisten Ikäihmisten neuvosto 2013 - 2016:
Takarivi vasemmalta: Tapani Lempinen, Reijo Tilvis, Aulikki Härkönen, Kalevi Huuskonen (varajäsen),
Anne Hämäläinen
Eturivi vasemmalta: Raija Naukkarinen, Matti Leivoja, Jaana Putus, Hilkka Ahosniemi, Eija Liljavirta,
Marianne Heinola (neuvoston sihteeri) ja Raimo Kyytsönen. Kuvasta puuttuu Seija Silvennoinen.
Neuvoston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä Mäntsälän kunnan kotisivuilla.
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Valtakunnallisen vanhustenpäivän
pääjuhla Mustijoen perusturvan
yhteistoiminta-alueella

Paikka:

Mäntsälän kunnantalo,
valtuustosali
keskiviikko 8.10.2014
kello 10:00 – 12:00,
kahvitarjoilu alkaen kello 9:30

Aika:

Arvokas vanhuus on
ihmisoikeus. Aina.
OHJELMA
 Avaussanat,
Hilkka Ahosniemi,
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja

1. ikäinfo on jo pidetty tämän lehden ilmestyessä.

 Musiikkia
 Juhlapuhe
Esko Kairesalo, kunnanjohtaja Mäntsälä
 Kuorolaulua
Mäntsälän Kansallisten Senioreiden
kuoro
 Pornaisten seurakunnan tervehdys
Petteri Kerko, kirkkoherra
 Vallaton vanheneminen
teatteri Kurimus esittää
 Liikunnallinen tuokio
Inkeri Lainila

Kuva: Osoitteessa Mäntymäentie 1, Pornainen,
sijaitseva Värttinä-talo, jossa Pornaisten Ikäinfot
pidetään.
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Vanhempainyhdistys Halkian Mutsit ja Faijat ry
Halkian Mutsit ja Faijat ry -vanhempainyhdistys esittäytyy
MuFa eli Halkian Mutsit ja Faijat ry on Halkian
ja Parkkojan koululaisten vanhempien oma hyvää
tekevä yhdistys, joka kerää varoja koulujen toimintaan. Olemme pieni, mutta pippurisen aktiivinen joukko vanhempia ja tavoitteenamme on
”mukavoittaa” koululaisten arkea monin tavoin.
Iltapäiväkerhotoiminnan lisäksi järjestämme mm.
erilaisia tempauksia ja tapahtumia koululaisille ja
heidän lähipiirilleen. Esimerkiksi tänä syksynä
lahjoitamme Parkkojan koululle 4 kpl iPadtabletteja suojakuorineen ja mahdollistamme uuden innostavan KinBall -pelin pelaamisen kouluilla hankkimalla koululle peliin vaadittavan pallon.
Lisäksi osallistumme laskettelureissun kustannuksiin keväällä.

Olemme mukana myös MLL:n Kaveriviikko
-projektissa, joka toteutetaan yhdessä muiden
toimijoiden kanssa (MLL ja Pornaisten muut vanhempainyhdistykset) viikolla 40 Pornaisten kouluissa. Tempauksen tavoitteena on tukea kaveruutta ja auttaa lapsia löytämään uusia tuttavuuksia.

Halkian koulun lakkautus?

Syyskaudella on mukavaa tekemistä tiedossa,
esim. 31.10.2014 järjestämme alakoululaisille
sekä eskareille Halloween-discon Kivistöllä. Nyt
jos koskaan kannattaa tulla discoilemaan, sillä
MuFa on panostanut musiikkilaitteisiin ja valoihin
ostamalla yhdistykselle uudet ja mahtavat laitteet.
Meitä voit lisäksi tavata joulumyyjäisissä ym.
paikallisissa tapahtumissa syys-talvikaudella.

MuFa on myös ollut vahvasti mukana projektissa
Halkian koulun lakkauttamista vastaan. Olemme
jättäneet vetoomuksen kunnanvaltuustolle ja keränneet ahkerasti adressiin nimiä. Taistelu jatkuu
yhä. Nimesi adressiin Halkian koulun säilyttämisen puolesta voit käydä kirjoittamassa osoitteessa:
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/halkianko
ulun_lakkauttaminen/start/0
Jos linkki ei aukea, kokeile seuraavaa: avaa Internetistä www.adressit.com sivu ja kirjoita hakukenttään ”Halkia” ja paina ”haku” -painiketta.
Adressin voi allekirjoittaa myös nimettömänä.
Yhdessä olemme voimakkaampia!

Mukaan toimintaan
Porukkamme on hyvin pieni ja yhdistykseen toivotaan lisää vanhempia mukaan, jotta toiminta
jatkuisi. Toiminnassa voi olla mukana monin eri
tavoin: apukäsinä tapahtumissa, leipomalla, käsitöitä / nikkarointia tekemällä. MuFaa voi tukea
myös lahjoittamalla esim. askartelu- / leivontatarpeita tai jopa rahallisesti. Jokainen oman arkielämänsä ehtojen mukaisesti – kaikki apu vastaanotetaan lämmöllä!
Lisätietoja saat osoitteesta: mutsit.faijat@gmail.com
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Lähipoliisi
Miksi kiusataan?
Koulut ovat taasen alkaneet jonka huomaa hyvin
myös lehtien palstoilla olevista kirjoituksista koskien kiusaamista. Jokaisella on sanottavansa asiaan olit sitten julkkis tai ihan tavallinen kadun
tallaaja. Lisäksi löytyy erilaisia kampanjoita esim.
”Stop kiusaamiselle” ja uusimpana YouTubessa
leviävä Suomen Lukiolaisten Liiton kehittelemä
kampanja ”Kutsumua-haastekampanja”, jonka suojelijaksi on lupautunut tasavallan presidentti
Sauli Niinistö. Asiasta puhutaan paljon ja sen
eteen tehdään töitä todella valtavia määriä, mutta
kiusaaminen silti rehottaa villinä saaden aina uusia muotoja, joista meillä useimmilla aikuisilla ei
ole tietoakaan.

Pornaisten lähipoliisi Tiina Kuosa

Olen myös huomannut, että ei ole olemassa mitään prototyyppiä kuka on kiusaaja ja kuka kiusattu. Tosin vuosia kiusattuna ollut nuori alkaa uhriutumaan ja olemaan jo itsekin sitä mieltä, että on
ansainnut kohtalonsa ja alistuu saamaansa kohteluun. On niitäkin tapauksia joissa kiusattu on ruvennut itse kiusaajakasi ja kostaa kaiken saamansa
kohtelun täysin viattomille kohteille, puhumattakaan niistä nuorista, jotka päätyvät äärimmäisiin
väkivallan keinoihin purkaakseen pahaa oloaan
joko itseään tai kiusaajiaan kohtaan.

Vuosien varrella olen tavannut työssäni useita
kiusaajia sekä kiusattuja. Lähestulkoon aina on
tullut esille, että kiusaaminen on alkanut jo päiväkodissa. Meillä on nuoria jotka ovat joutuneet
kestämään muutenkin raskaiden koulupäivien
lisäksi jatkuvaa vuosia kestävää kiusaamista uskomattoman määrän ilman, että kukaan olisi puuttunut asiaan jollain tasolla. Päiväkodeissa varmasti puututaan kiusaamiseen ja pyritään opettamaan
ja ohjaamaan oikeanlaista sosiaalista kanssakäymistä muiden lasten kanssa, mutta silti usean nuoren kiusaaminen on saanut alkunsa jo varhaislapsuudessa. On hyvinkin ymmärrettävää että se päiväkodeista asti lähtenyt kiusaaminen jatkuu koulumaailmassa, koska on tullut ne omat roolit yhteisössä ja niiden mukaan jatketaan käyttäytymistä
elämän edetessä. Useinhan se saman alueen ikäluokka etenee luokka-asteelta toiselle samaa koulua käyden, ellei muuttamisia tule väliin, jolloin
voisi päästä mukaan uuteen kaveriporukkaan ja
saada aloittaa koulunsa ns. puhtaalta pöydältä
ilman niitä mukana seuraavia "kavereita". Juuri,
kun on pääsemässä uuden elämän alkuun, niin
nettiyhteisöjen kautta on tieto jo välittynyt uudesta
oppilaasta uuden koulun oppilaiden tietouteen ja
kiusaaminen saattaa alkaa pahimmassa tapauksessa uudestaan pelkkien huhupuheiden perusteella.
Karua, mutta niin totta.

Katsoisin, että kiusaamistapauksissa sekä kiusaaja
että kiusattu ovat kumpikin uhreja ja tarvitsisivat
kumpikin oikeanlaista apua. Kiusaajat ovat usein
myös niitä henkilöitä joilla on oman itsetuntonsa
kanssa vaikeuksia. He saattavat olla itse alistettuja
lapsia ja siirtävät huomion itsestään pois kiusaamalla muita ja ennen kaikkea niitä ”helppoja kohteita” jotka eivät uskalla puolustaa itseään. Näin
he saavat kaveriporukassa tarvitsemaansa kunnioitusta ja itsetunnolleen kohotusta. Kiusattu ei ole
aina se porukan nössö, rillipäinen hikipinko mitä
kuvitellaan. Se voi olla se luokan nätein ja taitavin
laulaja, joka omaa viimeisen muodin mukaiset
vaatteet, mitkä vanhemmat ovat hankkineet lapselleen verukkeella, ettei meidän lasta ainakaan
vaatteista kiusata. Tällä tahdon osoittaa sitä, että
kiusaamisen perussyyt ovat lähestulkoon aina
kateus ja oman pahanolon purkaminen.
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Koulukiusaaminen ei ole tänä päivänä pelkästään
sitä koulussa tapahtuvaa kiusaamista, vaan se
jatkuu poikkeuksetta aina netissä eli voidaan sanoa kiusaamisen olevan 24/7 tapahtuvaa kiusaamista. Jo kymmenvuotiaille lyödään se älyluuri
käteen ja jätetään ilman opastusta puhumattakaan
valvonnasta seikkaileman nettimaailman pyörteisiin. Niin, kuinka moni meistä vanhemmista tietää
missä se oma älyluurin haltija kännykällään seikkailee ja mitä joutuu siellä netin pyörteissä kokemaan?

laan toisia, hyväksyy hiljaisesti kiusaamisen ja
kukaan ei helpolla kerro ettei tulisi itse kiusatuksi.
Eräs alakoululainen tyttö kertoi minulle, että ennen välituntien alkua muut tytöt olivat laittaneet
viestiä toisilleen, ettei kukkaan olisi välitunnilla
hänen kanssaan. Kyseistä viestittelyä oli jatkunut
pitkään ennen kuin tyttö oli asiasta maininnut
opettajalle tämän ihmetellessä miksi tyttö on yksin
välituntien aikana.
Poliisin näkökulmasta katsottuna tulee usein mieleen tiedetäänkö me aikuiset oikeasti mitä sille
minun lapselleni kuuluu? Kuinka hänellä menee
kaveriporukassa tai mitä se lapseni oikein puuhailee päivänsä aikana? Uskaltaako lapsi mennä puhumaan vaikeuksistaan omille vanhemmilleen?
Onko meillä riittävästi aikaa kohdata lastamme ja
havaita hänen hätänsä?

Eniten tällä hetkellä tulee poliisille kysymyksiä
Ask.fm sivustosta jossa olennainen ominaisuus on
se, että kuka tahansa voi antaa mitä tahansa kommentteja tai kysyä muilta käyttäjiltä mitä tahansa
kysymyksiä täysin anonyymisti. Useimmiten kysymykset ovat arkisia ja myönteisiä, mutta Askin
seiniltä löytyy myös negatiivisia sävyjä sisältäviä
kommentteja. Ask.fm:ssä rajuimmat kommentit
liittyvät usein ulkonäköön, väkivallan käyttöön ja
seksiin. Käykää joskus opintomatkalla kyseisellä
sivustolla tai pyytäkää oma nuortanne näyttämään
teille kyseistä sivustoa. Kaikki kommentit eivät
ole todellakaan mitään mieltäylentävää luettavaa.

Kaikki te joita kiusataan, puhukaa ajoissa jollekin
aikuiselle ja tarvittaessa riittävän usealle aikuiselle, että viesti menee perille. Sinussa ei ole vikaa
vaan vika on niissä jotka kiusaavat.
Koulun opettajia kannustan rohkeasti puuttumaan
pieneenkin kiusaamiseen ja luomaan kiusaamiselle nollatoleranssin omassa luokassaan. Asioista
pitää pystyä puhumaan ennen kuin ollaan niin
pitkällä, että poliisi joutuu puuttumaan kiusaamiseen tai joku nuori purkaa ahdistustaan vakavin
seurauksin.

Toinen esille tullut ilmiö on älypuhelimissa erilaisten ryhmien eli viestiketjujen luominen esim.
WhatsApp tai Kik Messenger, joissa pystytään
hetkessä levittämään tietoa tai kuvia isommalle
porukalle. Kiusaaminen tapahtuu äänettömästi
jopa oppituntien aikana opettajilta salaa. Kiusaamisen havaitseminen on hyvin vaikeata, ellei joku
viestiketjussa oleva tuo asiaa julki. Olemalla mukana viestiketjuissa, joissa mollataan tai uhkail-

Tiina Kuosa
vanhempi konstaapeli / lähipoliisi
Itä-Uudenmaan Poliisilaitos

Kuva: Poliiseja työssään
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Keuke – Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Ostamassa tai myymässä?
Harkitsetko yrityksen tai liiketoiminnan ostamista tai myyntiä?
Keukelta saat omistajanvaihdokseen puolueettomat ja maksuttomat
asiantuntijapalvelut, työkalut ja vinkit – olit sitten myyjä tai ostaja.
Omistajanvaihdokset ovat tämän vuoden kärkiteemoja Keukessa. Prosessina
omistajanvaihdos vaatii hyvää suunnittelua molemmilta osapuolilta.
 Yleisin ongelma omistajanvaihdoksissa lienee se, että valmistautumisaika jää todella lyhyeksi tai sitä ei ole ollenkaan. Esimerkiksi muutaman vuoden kuluttua eläköityvien yrittäjien kannattaisi aloittaa yrityksen myymisen
suunnittelu jopa kolme tai neljä vuotta ennen h-hetkeä, toteaa yritysneuvoja
Jenni Tolvanen Keukesta.
Tolvanen on perehtynyt omistajanvaihdoksiin ja suunnitellut palvelua molemmille osapuolille.
 Ostaminen ja myyminen on oma prosessinsa. Sen lisäksi pystymme tarjoamaan ostajalle asiantuntemusta yrityksen tai liiketoiminnan jatkokehittämiseen, sanoo Tolvanen.
Muista nämä!
Yrityksen tai liiketoiminnan omistajanvaihdos on aina kriittinen muutos yrityksen liiketoiminnalle. Muistilistalla on neljä tärkeää vaihetta.
 Ennakkovalmistelut ovat hyvin tärkeitä, sillä niiden aikana tavoitteena on
kirkastaa myyjälle, mitä hän on myymässä. Samoin ostajan pitäisi tietää, minkälaista liiketoimintaa hän haluaa ja pystyy tekemään, Jenni Tolvanen kertoo.
 Ostaja ja myyjä löytyvät usein lähipiiristä ja ovat tuttuja entuudestaan.
Mutta jos potentiaalista jatkajaa tai ostajaa ei löydy läheltä, kannattaa myyntiprosessi aloittaa vieläkin paremmalla syyllä ajoissa.
Yrityskaupan toteutusvaihe pitää sisällään yritysjärjestelyn teknisen toteutuksen suunnittelun ja kauppakirjan laatimisen. Neuvotteluvaiheessa ostaja tutustuu haluamassaan laajuudessa ostettavaan kohteeseen. Dokumentteina toimivat
muun muassa myyjän tekemä esittelymateriaali, jonka laadinnassa keukelaiset
auttavat mielellään, ja esimerkiksi viiden vuoden tilinpäätöstiedot. Toteutusvaihe päättyy kauppakirjan allekirjoittamiseen, kauppasumman maksamiseen
sovitun aikataulun mukaisesti ja omistusoikeuden siirtymiseen.

Sitten on vielä vaihe varsinaisen omistajanvaihdoksen jälkeen. Ehkä myyjä
osallistuu ylimenokauden yrityksen toimintaan ja ikään kuin saattaa uuden
yrittäjän turvallisesti matkaan. Kauppojen jälkeen uudella yrittäjällä alkaa yrityksen kehittäminen haluamaansa suuntaan.
Oikeat askeleet omistajanvaihdokseen. Neuvontamme sisältää mm.:
 Valmistautumisen omistajanvaihdoksiin
 Kaupan kohteen määrittelemisen
 Omistajanvaihdokseen liittyvien haasteiden kartoituksen
 Neuvottelutaktiikan luomisen
 Jatkavan yrittäjän neuvonnan liiketoiminnan haltuunotossa ja kehittämisessä
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Tulossa jatkajayrittäjän
valmennuskoulutus
7.10.–18.11. Jos olet jatkamassa yritystä sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan
jälkeen, tule päivittämään
liiketoimintasuunnitelmasi
ja tehostamaan markkinointiasi. Valmennuskoulutuksesta saat loistavat eväät
yritystoiminnan kehittämiseen. Lue lisää:
www.keuke.fi tai
www.facebook.com/kehitta
miskeskus
Ota yhteyttä: Jenni Tolvanen p. 050 368 4147 tai
jenni.tolvanen@keuke.fi

Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura
Kotimaisen elokuvan yönäytös on tullut jäädäkseen
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura järjesti jo pieneksi perinteeksi
muodostuneen Kotimaisen elokuvan yönäytöksen Halkiassa, Koskenniskan kesäteatterissa perjantaina 5.9. klo 21 alkaen. "Ilma oli
erityisen suotuisa ja lämmin tänä
vuonna. Kuu ja tähdet valaisivat
tunnelmallista yötä valonheittimien ja roihujen lisäksi, kun elokuvayleisö poistui elokuvan jälkeen katsomosta" kertoo järjestelyissä puuhanaisena ollut Varpu
Hapuoja. Hän on ollut mukana
ideoimassa ja järjestämässä näytöksiä joka vuosi. "Minään vuonna ei ole satanut, vaikkakin on
ollut kylmempää ja kosteaakin.
Kuva: Kotimaisen elokuvan yönäytöksen tunnelmaa Halkiassa
"Syyskuun alussa illalla on jo
tarpeeksi pimeää, jotta elokuva
voidaan näyttää ulkona." Tapahtuma on aina maksuton, mutta halutessaan saa maksaa pienen kannatusmaksun, joka sisältää popcornit. Paikalla on myös pieni puffetti, josta saa
Lastentarvike- ja kaiken
ostaa muun muassa makeisia ja lämmintä juomaa.

tavaran KIRPPIS

Idea elokuvan yönäytöksistä lähti liikkeelle vuonna 2011
seuran täyttäessä 100 vuotta. Silloin mietittiin syksylle jotain
uutta ja vähän erilaista tapahtumaa juhlavuoden kuukausittaisiin tapahtumiin. Yönäytökset on otettu alusta lähtien todella
hyvin vastaan ja katsojia on ollut joka vuosi yli 50. Ensimmäisenä vuonna elokuvana oli Kellokosken sairaalan asukkaasta kertova Prinsessa, toisena vuotena nähtiin Halkiassa
pääosin kuvattu ja pornaislaisia avustajia/näyttelijöitä sisältävä Tähtitaivas talon yllä. Viime vuonna nähtiin suosittu
Tie pohjoiseen. Tämän vuoden elokuvaksi valikoitui muutaman elokuvan joukosta K-16 elokuva Ei kiitos. Kaikki
aikaisemmatkin elokuvat ovat olleet ikärajaltaan myös vähintään K-12.
Ensi vuonna perinne saa jatkoa, kun syyskuun alussa ilta
pimenee, valonheittimet sammutetaan, yleisö hiljenee ja elokuvan tunnusmusiikki alkaa soida kaiuttimista.

21/28

lauantaina 25.10. klo 10-13
Halkian Kivistöllä
os. Pornaistentie 590, Halkia
Pöytä/paikkavuokra 5 e, varaukset p. 040-5591179/Pirkko
Paikalla myös lasten leikkipaikka ja puffetti
Järj. Pornaisten Pohjoinen
Nuorisoseura ry
www.ppns.net
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Pornaisten Nuorisoseura esittäytyy
Teatteritoimintaa Kuusiston seuratalolla
Pornaisten Nuorisoseuran harrastajateatterilla on
pitkät perinteet. 1980-luvun alussa näyteltiin
Hilkka Kanervikon käsikirjoittamaa Jokiläänin
Ihmisiä -näytelmää useita kertoja useissa eri paikoissa. Tämän jälkeen teatteritoiminta jäi tauolle
kunnes se uudelleen aktivoitiin vuonna 2004 jolloin näyteltiin Jooseppi Kosii -näytelmä.
Useimmat valituista näytelmistä on kirjoitettu
kesäteatterien ulkonäyttämöille, joten sisätiloissa
oleva lava asettaa joskus omat rajoituksensa lavastukselle. Luovuutta päästään käyttämään, jotta
saadaan luotua sopiva tunnelma myös sisätiloihin.
Esimerkkinä viime vuoden esitys ”Kuin Telkkä
Pöntöstä”: Näytelmässä oli kohtaus johon tarvittiin traktoria. Tämä toteutettiin niin, että traktorilla
ajelu videokuvattiin edellisenä kesänä ja esitettiin
kuvattu osuus osana näytelmää marraskuussa.
Samalla näyttämöä saatiin ikään kuin laajennettua
sisäseinien ulkopuolelle kesäisiin, esitykseen sopiviin tunnelmiin.

Kuvassa Jukka Valve ja Pentti Halmela

Lavalla ollessa saa toteuttaa itseään ja käyttää
mielikuvitusta sekä luovuutta rakentaessa omaa
roolihenkilöään. Pentti Halmelan mukaan ”Näytteleminen on sisäistä ekshibitionismia”. Jukka
Valve sanoo puolestaan että ”Mitäs muuta sitä
tekisi syksyllä, jos ei harjoittelisi näytelmää”.
Pentti sekä Jukka ovat kumpikin olleet mukana
Jokiläänin Ihmisiä -näytelmässä. Uudella Kuusiston Teatterin aikakaudella Pentti on ollut mukana
käytännössä alusta alkaen ja Jukka on mukana
tänä syksynä viidettä kertaa. Jukka on muuten
myös musiikkimiehiä ja ollutkin esiintymässä
Kuusiston Teatterin ystävänpäivä-konsertissa
keväällä 2013. Teatterilla onkin tämän syksyn
näytelmän lisäksi suunnitteilla ensi keväänä toteutettava Kuusiston kevätkonsertti.

Ennen näytelmän esittämistä yleisölle tapahtuu
paljon erilaisia asioita. Edellisen näytelmän esitykset ovat ohi ja karonkkakin on juhlittu onnistuneesti. Tämän jälkeen aloitetaan tulevan kauden
tekeminen. Näytelmä valitaan lukemalla useita eri
käsikirjoituksia ja lopuksi löydetään teatterille
sopivin esitys. Lukuharjoituksia pidetään jo ennen
kesää ja samalla sovitaan näytelmän lopulliset
roolitukset. Elokuussa aloitetaan säännölliset harjoitukset kolme kertaa viikossa ja ne jatkuvat aina
ensi-iltaan saakka. Syksyn aikana harjoituksissa
vietetäänkin aikaa yhteensä noin 100 tuntia. Harjoitusten lomassa suunnitellaan lavasteita, tarpeistoa, puvustusta ja äänimaailmaa, myös näytelmän
markkinointi sekä käsiohjelman ja mainosten toteutus ovat käynnissä.

Pornaisten Nuorisoseura Ry
Pornaisten Nuorisoseura Ry:n toimintamuotoja
tällä hetkellä ovat:
 Kuusiston Bingo torstaisin klo 19
 Kuusiston nappuladiscot (1-6 luokkalaisille)
 Kuusiston Teatterin aikuisten näytelmäryhmä
 Seuratalo Kuusiston vuokraustoiminta juhliin
ja tapahtumiin

Kuusiston Teatteri toimii vapaaehtois- ja harrastajavoimin

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaamme, tai jos sinulla on idea tai ajatuksia uusiin
toimintamuotoihin, jotka voisivat sopia nuorisoseuratoimintaan, ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Toiminnassa alusta alkaen mukana olleet Pentti
Halmela ja Jukka Valve ovat sitä mieltä, että näytteleminen on harrastuksena hieno ja antaa paljon.
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Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut
nuorisoseuratoimintaan. Jokainen voi vaikuttaa
yhteiseen tekemiseen ja toimintaan nuorisoseurassa. Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen
on helppo tulla mukaan. Nuorisoseuratoiminta on
sitoutumatonta kulttuuriharrastustoimintaa. Kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja
vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä
toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.
Juttu: Katja Airiskoski, kuva: Jani Airiskoski
Katso lisätietoja Kuusiston teatterista Facebookissa:
www.facebook.com/KuusistonTeatteri.
Lisätietoja Pornaisten Nuorisoseurasta:
www.pornaistennuorisoseura.fi, tai puh. 040 779 1436.

Kuusiston teatteri harjoittelee tällä
hetkellä näytelmää
”Akattoman Kylän Onni”,
jonka on kirjoittanut Simo Perämäki.
Näytelmän ensi-ilta on sunnuntaina
9.11.2014 klo 17.
Näytelmässä ovat mukana: Jani Airiskoski, Virpi
Felt, Pentti Halmela, Pirkko Salento, Anne
Salminen ja Jukka Valve. Näytelmän ohjaa Katja
Airiskoski.

Bussivuoroja
Uusia bussivuoroja / muutoksia bussivuoroihin Pornaisissa
Muutos bussivuoroon Nikkilä-Pornainen-Järvenpää
15.9.2014 alkaen
Linjan 987 vuoron aikaistus (15 min) ma-pe
Vuoro lähtee Nikkilästä 6.35, Pornaisissa 7.00 ja
Järvenpäässä noin 7.40
Uusi vuoro Pornaisista Helsinkiin 13.10.2014 alkaen
Linja 787 Pornaisista klo 6.05, Nikkilässä klo 6.35 ja
Helsingissä n. klo 7.20
Uusi vuoro Pornainen-Mäntsälä-Pornainen koeluontoisesti jouluun 2014 saakka 29.9.2014 alkaen:
Pornainen 7.40, Numminen 8.00, Mäntsälä 8.20
Mäntsälä 14.35, Numminen 14.50, Pornainen 15.05
Vuoro ajetaan Mäntsälän koulupäivinä

23/28

Pornaisten kunta tiedottaa, syksy 2014

Luonnollisesti Pornainen
MLL Pornainen

Kaveritaidot kunniaan Kaveriviikolla

Kamelipuistossakin kaveerataan perhekahvilassa tapaavat niin lapset
kuin vanhemmatkin

Pornaisten kouluilla ollaan erityisen toverillisia
syys-lokakuun vaihteessa, kun kouluilla vietetään
MLL:n Kaveriviikkoa.

MLL:n perhekahvila jatkaa kokoontumistaan
Kamelipuistossa torstaisin klo 9.30–11.00 (säävarauksella aina 18.12.2014 saakka). Ja mikäpä sen
parempi paikka lasten tapaamisille kuin kiva puisto ja toimiva leikkipaikka! Puistossa tarjolla on
tuolloin monenlaisten lelujen ja hiekkavälineiden
lisäksi myös kahvia, mehua ja pientä purtavaa
(1 €/aikuinen ja 0,50 €/lapsi).

Kaveriviikolla nostetaan esille kaveruuden merkitystä ja siihen liittyviä taitoja. Viikon aikana sekä
korostetaan ihmisten moninaisuuden arvostamista
ja toisten huomioon ottamista että harjoitellaan
käytännön kaveritaitoja erilaisten toiminnallisten
harjoitusten avulla. Oppilaat keräävät Kaveripasseihinsa leimoja tekemällä kaveritekoja: auttamalla kaveria, solmimalla uusia tuttavuuksia ja ottamalla eri tavoin muita lapsia huomioon viikon
aikana.

Perhekahvilan ohjaajana toimiva Johanna Nykopp
on tyytyväinen, että perhekahvila on löydetty kohtalaisen hyvin Kamelipuistosta taas kesän jälkeen.
Puistossa on piipahtanut tuttujen kasvojen lisäksi
myös muutamia uusia kävijöitä, mikä on mukava
juttu paitsi aikuisille myös lapsillekin. Uutta leikkiseuraa puistoon aina mahtuu - tervetuloa mukaan!

Viikkoa vietetään samanaikaisesti myös Porvoossa ja Askolassa. Pornaisissa viikon järjestävät
koulujen opettajien ja muun henkilökunnan kanssa yhdessä MLL Pornainen sekä koulujen vanhempainyhdistykset.

Vauvaperhekahvila

Suurkiitos Räppäkylän Äipät ja Iskät, Halkian
Mutsit ja Faijat ja Pornaisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Kirkkis, joiden kanssa yhteistyö
on ollut upeaa jo ennen kuin varsinaista viikkoa
on päästy edes aloittelemaan! Vanhempainyhdistykset myös lahjoittavat viikon puitteissa kukin
omalle koululleen valtavan, halkaisijaltaan 120senttisen kin-pallon, jolla voidaan pelata aivan
uudenlaista, ryhmähenkeä ja yhteistyötaitoja vahvistavaa peliä.

Juttuseuraa ja kahvia on tarjolla myös alle
2-vuotiaiden lasten vanhemmille tiistaisin klo
9.30–11.30, alkaen 23.9.2014. Vauvaperhekahvila
on tarkoitettu vanhemmille, joilla on pieniä lapsia.
Leikki-ikäisille, vauhtia ja liikuntaa kaipaaville
lapsille sopivat paremmin Kamelipuiston perhekahvilat. Sovittaessa kuitenkin myös vanhemmat
sisarukset ovat tervetulleita.
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Vauvaperhekahvilan ohjaajana toimii Minna Virsunen, jonka luona myös kokoonnutaan. Ilmoitathan tulostasi etukäteen Minnalle joko numeroon
044 363 4368 tai facebookin kautta.

Perhekummiksi tai Kaveriksi?
MLL:n Uudenmaan piiri etsii kummeja perheille
sekä aikuisia kavereita lapsille. Kummit ja Kaverit
saavat toiminnassaan paitsi piirin asiantuntevan ja
perusteellisen koulutuksen, myös täyden tuen
tehtävässä toimiessaan.
Jos kiinnostuit ajatuksesta, käy katsomassa lisätietoja aiheesta ja koulutuksista osoitteessa
http://olettarkea.fi/

Kehonhallintaa Linnunlaulun salissa
Lempeä kehonhallinta -ryhmä järjestetään keskiviikkoisin 5.11.–10.12. klo 18.30–19.30 Linnunlaulun päiväkodin liikuntasalissa. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti raskaana oleville ja synnyttäneille, mutta toki myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Tunti on rauhallinen, lempeästi kehoa vahvistava ja rentouttava. Oma matto
mukaan! Perimme pienen osallistumismaksun.
Ryhmää vetää liikunnanohjaaja-fysioterapeutti
Mia Louhe. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
mia.louhe@gmail.com.

Mukaan MLL Pornaisten
toimintaan?
Jos toiminta lasten, nuorten ja perheiden parissa
kiinnostaa ja haluat olla mukana hyvien asioiden
äärellä mukavassa ja innokkaassa porukassa, voisi
MLL Pornainen olla sinun yhdistykseksi.

Tulevan vuoden toiminnasta päätämme yhdessä
yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa.
Sinnekin olet enemmän kuin tervetullut!

Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan, miten
voimme olla toteuttamassa kanssasi sellaista asioita, joiden parissa juuri sinä haluat toimia. Suunnitelmamme lähtevät aina mukana olevien jäsenten
mielenkiinnonkohteista sekä tietysti pornaislaisten
tarpeista ja MLL:n päätehtävästä - edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

MLL:n Pornaisten toiminnasta lisää, laajemmin
ja ajantasaisesti:
https://www.facebook.com/MLLPornainen
http://pornainen.mll.fi/
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Messutunnelmia

MESSUJEN JUHLAVUOSI
Pornaisten 10. messut
pidettiin Pornaisten
Yhtenäiskoululla
lauantaina 20.9.2014.
Tällä aukeamalla vielä
messutunnelmia kuvina.

26/28

Pornaisten kunta tiedottaa, syksy 2014

Kuva: Luontotaideteos, Parkkojan koulun 4. lk

Pornaisten kirjastorakennuksen valmistumisesta tulee
tänä syksynä kuluneeksi 15 vuotta.
Juhlimme syntymäpäivää erilaisin tapahtumin 20.10.–23.10.2014.
Tervetuloa kirjastoon!
Luonnollisesti Pornainen 3/2014
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
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