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Jännittävä syksy edessä
Valtakunnallisesti ja paikallisesti on edessä jännittävä
syksy. Messuilla saimme jo esimakua tulevista kunnallisvaaleista ja valtakunnallisesti odotamme mielenkiinnolla
kuntarakenneuudistuksen etenemistä.
Uusi valtuusto pääsee ensitöikseen ottamaan kantaa
siihen, mitä mahdollisia kuntien selvitysalueita
Pornaisten osalta lähdetään selvittämään. Ehdotukset
julkaistaan näillä näkymin tammikuun lopussa 2013.
Syys-lokakuun vaihteeseen on puolestaan luvattu
sote-alueita koskeva linjaus, mikä meidänkin osalta voi
tarkoittaa jotakin uutta, Mustijoen perusturvan
korvaavaa. Kuntarakenne- ja sote-uudistukset eivät
välttämättä kulje käsi kädessä ja tarkoita samoja
alueita – näin on uumoiltu.
Kuva messuilta: Markku Hyttinen ja Tarmo Ropponen
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Paikallisesti saamme jännittää uuden Mika Waltarin
koulun valtionavustusta, jota on haettu kesäkuussa ja
johon on toimitettu lisäaineistoa useampaan otteeseen.
Toivomme saavamme kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaamiseen tarkoitettua erityisavustusta.
Pornaisten osalta toki Laukkosken ja Jokimäen koulujen
korvaavan uuden koulun rakentamiseen. Kyseisen avustuksen lopullinen kohtalo ratkeaa lokakuun lopussa.
Syksyn edetessä valmistellaan ja hyväksytään myös
kunnan vuoden 2013 talousarvio. Menojen toivotaan
pysyvän maltillisella kasvu-uralla kovista nousupaineista
huolimatta. Valtio leikkaa omia osuuksiaan vääjäämättä ja
kaventaa siten omalta osaltaan kunnan tuloja. Edessämme
voi hyvinkin olla veroprosentteihin kajoaminen.
Tavoite on joka tapauksessa palvelujen turvaaminen,
vanhojen lainojen maksaminen ja uuden ottaminen vain
investointeihin, ei elämisen kuluihin. Tätä linjaa
noudattaen lainakantamme onkin laskenut jo alle 2000
euroon asukasta kohti. Taloutemme turvana on lisäksi
ollut alhainen työttömyys ja verotulojen keskimääräistä
suurempi kasvu.
Hyviä sieni- ja marjasäitä toivottaen sekä erityisen
runsasta äänestysaktiivisuutta toivoen
Markku Hyttinen, kunnanjohtaja

●
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Vaalit
Kunnallisvaalit lähestyvät
Kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy vaalivuoden toukokuun lopun
asukasmäärän mukaan. Pornaisissa valitaan 27 valtuutettua.
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.10.2012.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.10.2012.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy tiistaina 16.10.2012 klo 16.00.
Kunnallisvaaleihin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät tämän lehden lopussa
olevasta kunnallisvaalit Pornaisten kunnassa 2012
–ilmoituksesta.

Nuorisovaltuusto Pornaisiin
Pornaisissa tuulevat uudet tuulet, sillä kunnallisvaalien
yhteydessä käydään historian ensimmäiset nuorisovaalit.
Pornaisten nuorisovaltuusto vastaa nuorten kuulemisesta
kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston perustehtävänä on lisätä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa aiheissa. Nuorista koostuvalla
valtuustolla on mahdollisuus toteuttaa toiveita ja projekteja
oman budjetin turvin, sekä esittää suurempia aloitteita
eteenpäin kunnanvaltuustolle. Lautakuntien ja kunnanvaltuuston on kuultava nuorten mielipiteitä heitä koskevassa
päätöksenteossa, ja nuorisovaltuusto tulee edustamaan
Pornaisten nuorten ääntä.
Nuorisovaltuutettu pääsee käynnistämään hankkeita, järjestämään tapahtumia sekä kehittelemään uusia ideoita toiminnan ja kunnan kehittämiseksi. Itse toimintana nuorisovaltuustotoiminta on laaja-alaista osallistumista ja vaikuttamista niin vapaa-ajan mahdollisuuksiin kuin muihin kunnan tarjoamiin peruspalveluihin. Nuorisovaltuusto on siis
paikka, jossa pääsee monipuolisen tekemisen makuun ja
todella vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.

Nuorisovaltuusto pähkinänkuoressa
Jäsenet ja äänioikeutetut 14 - 20
vuotiaita
Viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä
Valtuutetun kausi kaksi vuotta
Vaalit joka vuosi
Valtuusto kierto; joka vuosi valitaan
viisi uutta jäsentä, jotka toimivat
ensimmäisen vuoden varajäseninä
ja seuraavan valtuustovuoden varsinaisina jäseninä. Ensimmäisissä
vaaleissa 2012 valittavat jäsenet
toimivat varsinaisina jäseninä kaksi
vuotta.
Nuorisovaltuusto itse päättää oman
sisäisen rakenteensa ja toimintatapansa

Nuorisovaltuustoon voi asettua ehdolle kuka vain. Ehdokasasettelu julkaistaan keskiviikkona 3.10.2012. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia järjestetään kouluille
8. – 19.10.2012 välisenä aikana ja varsinaisena vaalipäivän
28.10.2012 äänestysmahdollisuus järjestetään kunnallisvaalien yhteyteen.
Ole valveilla, vaikuta jaLisätietoa:
äänestä. Tulevaisuus
on nyt. vapaa-aikatoimi/nuorisovaltuusto
www.pornainen.fi/
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Pornaisten Yhtenäiskoulu

Pornaisten Yhtenäiskoulun henkilökuntaa, kuva Frendi-kuva

Tervehdys Pornaisten Yhtenäiskoulusta!
Viime kevään aikana valmistelimme Kirveskosken koulun ja Pornaisten yläkoulun yhdistymistä
ja koulut yhdistyivät 1.8.2012 alkaen. Olemme
siis uuden alun edessä, vaikka täällä Pornaisten
kirkonkylällä opinahjo onkin ollut jo 140 vuotta.
Kyseinen koulurakennus, Wanha koulu, toimii
yhä opintietään aloittavien koululaisten luokkatiloina. Muut Yhtenäiskoulun rakennukset ovat
nimiltään Esikoulu, Kirveskoski ja Yläkoulu.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana luovumme
osin vanhasta ja luomme uutta. Monet hyväksi
koetut rakenteet uudistuvat innostuneen henkilökunnan valtavalla työpanoksella. Lukuvuoden
erityisiä kehittämisen painopistealueita ovat jaetun
johtajuuden ja tiimityöskentelyn kehittäminen
Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luomiseksi,
perusopetuksen laadun arvioinnin aloittaminen
kahden vuoden kehittelytyön tuloksena, Kuumakuntien tvt-hankkeeseen osallistuminen pilottikouluna sekä pornaislaisen kouluhistorian esiin
nostaminen Kirveskoski 140 v. teeman ympärille.

Keväällä julkistimme nimikilpailun, jonka tarkoituksena oli aktivoida niin oppilaat kuin kuntalaisetkin pohtimaan koulullemme nimeä. Elokuun
alkuun mennessä nimiehdotuksia kertyi noin 300.
Innokkaimmin nimikilpailuun ottivat osaa oppilaat. Ehdotukset jakautuivat pääsääntöisesti kolmeen kategoriaan, joissa lähtökohtina olivat: kunnan/ kylän nimi (Kirveskoski) tai kirkonkylään
viittaava nimi. Eniten kannatusta sai Pornaisten
Yhtenäiskoulu, ja niinpä lukuvuoden suunnittelukokouksessa henkilökunta hyväksyi uuden koulun
nimen. Perusteluita nimivalinnalle: Jos Pornaisten
kunta tulevaisuudessa yhdistyy johonkin toiseen
kuntaan, kunnan nimi jää elämään koulumme
nimessä. Lisäksi yhtenäiskoulu kertoo koulusta
enemmän kuin pelkkä koulu. Nimikilpailun arvonnassa onni suosi kuudesluokkalaista Veikko
Kamppista.

Oppilaita koulussamme on hieman yli 600 vuosiluokilla 0—9. Yhtenäiskoulun ajatuksena on
muodostaa oppilaalle yhtenäinen opinpolku koko
perusopetuksen ajalle. Suurin osa Yhtenäiskoulun
oppilaista tulee kirkonkylältä, myös Jokimäen ja
Parkkojan kouluissa opintien aloittaneet oppilaat
tulevat osaksi kouluyhteisöämme vuosiluokille
7−9.
Pornaisten nuorten siirtymistä seitsemännelle
vuosiluokalle, osaksi uutta luokkakokoonpanoa,
yritämme helpottaa jo kuudennen luokan keväällä.
Tuolloin pidetään tulevien seitsemäsluokkalaisten
ryhmäytymispäivä ja koulutyön alkamisen jälkeen, syksyn ensimmäisessä opiskelujaksossa
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erityisesti terveystiedon ja opinto-ohjauksen tunneilla toimitaan ryhmäytymistä edistäen. Pitkään
jatkunut, hyvä ja hedelmällinen yhteistyö Pornaisten vapaa-aikatoimen ja Pornaisten seurakunnan
nuorisotyön kanssa näkyy syyskuun monitoimipäivänä, jolloin seitsemäsluokkalaiset tukioppilaidensa kanssa viettävät koko koulupäivän Isojärven leirikeskuksessa yhteisöllisyyden ja luokkalaisiin tutustumisen helpottamiseksi.
Koulun yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta kaikki sujuisi koulussa hyvin. Erityisen
tärkeää on kodin ja koulun välinen yhteistyö.
Koulun henkilökunta toivoo avointa, keskustelevaa ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien huoltajien
kanssa.
Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys –
Kirkkis – on ollut jo aktiivisesti yhteydessä kouluumme ja vuorovaikutuksen monin keinoin
voimme tehdä paljon hyvää kaikkien pornaislaisten lasten ja nuorten hyväksi. Kaikkien ikäluokkien oppilaat tarvitsevat huoltajien, koulun ja muiden yhteistyötahojen tukea kasvussaan. Osallistumalla aktiivisesti koulun tai vanhempainyhdistyksen toimintaan, olet edistämässä koululaisten
hyvinvointia.

Esikoulu

Kirveskoski

Yhteistyöterveisin
Pornaisten Yhtenäiskoulun henkilökunta
Koulumme kotisivut rakentuvat pienin askelin
osoitteessa:
http://www.peda.net/veraja/pornainen/yk
Wanha koulu
Yhteystietoja:
Osoite: Koulutie 4, 07170 Pornainen
Rehtori/sivistystoimenjohtaja Marjo Rissanen,
040 565 7214
Apulaisrehtori Lea Koskinen, 040 174 5085
Vararehtori Anne Kärpänen, 040 737 7720
Koulusihteeri Anneli Peltola, 040 527 7653
Koulunkäyntiavustaja Sari Jokiruoho-Sirkiä,
0400 199 296 (0-6 lk.)
Kirveskosken opettajainhuone, 040 174 5082
Yläkoulun opettajainhuone, 040 174 5084
Wanhan koulun opettajat, 040 174 5058

Yläkoulu
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Laukkosken koulu
Lapset tutkijoiden saappaissa
”Pussasin sarvijaakkoa!” kiljahdeltiin
Laukkosken koulun rannassa perjantaina
31.8.
”Uskotteko, että me nähtiin, kun setä laittoi sammakon suuhun ja sanoi, että luontoa ei tarvitse pelätä”, kyselivät Laukkosken koulun kolmasluokkalaiset aamupäivän vesitutkimusretken jälkeen.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen tutkijat Tero
Myllyvirta, Mikael Henriksson ja Juha
Niemi järjestivät toistamiseen riemukkaan
ympäristökasvatushetken koulumme lähirannassa. Ensimmäisellä kerralla v. 2010
mukana oli myös iktyonomi Sampo Vainio.
Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin -hanke on tuottanut uutta ympäristökasvatusmateriaalia, jota Laukkosken
oppilaat pääsivät käytännössä kokeilemaan. Materiaalin tarkoitus on kannustaa
kouluja toteuttamaan ympäristöopetusta
luontaisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa valmistui kuudelle järvikohteelle
oppaat, joiden avulla koulut ja muut kiinnostuneet voivat tutustua kyseisten järvien
eliöstöön ja ominaispiirteisiin. Järvioppaat
löytyvät osoitteesta
www.vesi-ilma.fi/jarvihanke.
Oppaista löytyy mielenkiintoista materiaalia Tenan, Hopjärven, Särkjärven, Pitkäjärven, Kotojärven ja Valkjärven kohteista. Kaksi jälkimmäistä löytyy oman kuntamme alueelta.
”Ympäristön parempi tuntemus ja sen
erikoisuuksiin tutustuminen ovat parhaita
kannustimia toimimaan ympäristöä huomioivalla tavalla ja tekemään elämässä
vihreitä valintoja”, toteaa limnologi Juha
Niemi. Laukkosken koulun oppilaat ja
opettajat kiittävät tutkijoita innostavasta ja
opettavaisesta luontopäivästä!

Luontotutkimuksen riemua Kotojärven rannalla

Kato, mikä ötökkä!

3.9.2012 Anne Isohanni ja Tuula Olkanen
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KIRKKIS – Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
KIRKKIS tiedottaa
Perheen pienimmille ”tarjoamme” pienellä osallistumismaksulla Linnateatterin Apua! Merirosvoja
–esityksen yhteistyössä MLL Pornainen kanssa.

muistakaa käydä tykkäämässä
(www.facebook.com/kirkkis)
seuratkaa kotisivujen ilmoittelua
(www.kirkkis.yhdistysavain.fi) ja
muistakaa liittyä netin kautta - suuremmalla
joukolla saamme suurempaa aikaiseksi 

Ja ensimmäisenä adventtina meidät löytää myyjäisistä yhdessä luokkatoimikuntien kanssa. (luokkatoimikunnat Huom! Yhteyshenkilöt puuttuvat
vielä luokilta eskari, 1lk, 4lk, 5lk, 6lk ja 8lk.
www.kirkkis.yhdistysavain.fi/luokkatoimikunnat)

Tulemme pitkin vuotta tiedustelemaan erilaisista
asioista ja samalla informoimaankin tapahtumista
niin facebookin kuin nettisivujenkin kautta.

Mukavaa syksyä ja talven odottelua!
toivottaa Kirkkiksen hallitusväki

Haastamme kunnallisvaaliehdokkaita ja järjestämme luokkatoimikuntien avustuksella vaalipäivän kahvit äänestäjille.

Suojatiepäivystystä liikenneturvallisuusviikolla
Suojatiepäivystys kuuluu Kirkkiksen liikenneturvallisuus-teemaan.
Liikenneturvallisuusviikolla (viikko 37)
Kirkkiksen väki haastoi mm. kunnan työntekijöitä mukaan suojatiepäivystykseen, joka
järjestettiin ti-to keskustan neljän suojatien
kohdalla aamulla kahdessa puolen tunnin
vuorossa.
Haaste otettiin vastaan ainakin kunnantalolla, yhtenäiskoululla ja kiinteistöhuollossa.
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Pornaisten kunnankirjasto
Osoite:
Kirkkotie 174,
07170 Pornainen
S-posti:
porkir@pornainen.fi
Puhelin:
Kirjaston palvelupisteen
puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad:
040 356 8573
Kirjaston aukioloajat
(1.9.–31.5.)
ma, ti ja to:
12.00–20.00
ke, pe ja arkipyhien
aatot:
9.00–15.00
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Lehdessä luki –palsta

Lehdessä luki…

Nina kirjastosta on taas löytänyt messujen ajankohtaan sopivan vanhan
lehtileikkeen kansanjuhlasta.

Uutisia ja ilmoituksia Porneesista
vuosien takaa

Julkaistu.
Uudessa Suomettaressa
19.7.1880

Kotiseutukokoelmaan
kaivataan täydennystä
Tallennamme Pornaisten paikallishistoriaa hankkimalla pornaislaisten ja
Pornaisissa toimivien tai toimineiden
yhdistysten ja yritysten historiikkeja
kirjaston kotiseutukokoelmaan. Jos
sinulla on sellaisia vintillä tai komeroissasi, voit olla mukana säilyttämässä pieniä paloja pitäjän historiaa
lahjoittamalle ne kirjastoon.
Kiitämme jo saamistamme lahjoituksista!
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Vapaa-aikatoimi
Liiteleviä kiekkoja ja yleisurheilevia lapsia –
Vapaa-aikatoimen kesähelmet 2012

Frisbeegolf
Pornaisten Disc Golf Park radan frisbeegolfkausi
huipentui lauantaina 25.8. Pornaisten vapaaaikatoimen järjestämässä Frisbeegolf Tournament
2012 kilpailutapahtumassa kisattiin kolmessa eri
sarjassa: yleinen, naiset ja juniorit. Kaikissa sarjoissa käytiin tasainen taisto mestaruustitteleistä ja
-sijoituksista. Kaiken kaikkiaan kilpailijoita oli 44
ja suuri osallistujamäärä nostikin luonnollisesti
kisan tason korkeaksi. Entinen, avajaiskilpailussa
heitetty rataennätys par 27, alitettiin selvästi.

yleisen sarjan voittajaksi julistettiin lopulta Olli
Helminen. Huomattavaa on, että myös alle 16vuotiaiden sarjassa voittotulokseksi kirjattiin par
24. Juniorisarjan voittaja, Mitro Rissanen, kirjasi
siis niin ikään rataennätyksen nimiinsä. Naisten
sarjassa voittajaksi heitti Saila Lehtinen tuloksella
par 33.
Myös kokonaisuudessaan Pornaisten frisbeegolfkausi on kävijä- ja harrastajamääriin peilaten ollut
sangen onnistunut. Sekä paikalliset että kunnan
ulkopuoliset heittäjät ovat löytäneet Pornaisten
frisbeegolfradan. Radan käyttöaste on ollut hyvä
ja lajin suosio sen kuin kasvaa. Tulevaisuus näyttää, kuinka suureksi lajiksi frisbeegolf Pornaisissa
vielä tulee nousemaan. Kulunut kesä ainakin lupaa erittäin hyvää tulevia heittokausia ajatellen.

Yleisessä sarjassa peräti kolme heittäjää kiskaisi
ratakierroksen tulokseksi 24, joka on kolme alle
radan ihannetuloksen. Yleisessä sarjassa sijoitukset 1-3 jouduttiin näin ollen ratkaisemaan varsinaisella ratakierroksella tasatuloksen (par 24)
saaneiden kesken erillisellä reikäpelillä. Jännittävän ja yleisöystävällisen reikäpelin perusteella
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Yleisurheilukoulu ja keskiviikkokisat
Paikallisten urheiluseurojen Halkun, Taimen ja
Vilppaan järjestämät lasten yleisurheilun viikkokisat saivat kaudella 2012 uuden toimintamallin.
Edellisistä vuosista poiketen joka toinen viikko
järjestettiin yleisurheilukoulu, jossa lajeja harjoiteltiin ohjatusti kullekin ikäryhmälle sopivalla
tavalla. Joka toinen viikko puolestaan kisattiin
perinteiset viikkokisat vanhaan tuttuun tapaan.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli lasten liikuntaaktiivisuuden lisääminen ja liikunta- ja yleisurheilukipinän sytyttäminen.

silloin, kun pystyy voittamaan toiset. On päivän
selvää, että liikuntaan innostamisen ja elinikäisen
harrastamisen kannalta tehtäväsuuntautuneisuus ja
uuden oppiminen ovat ainoat keinot ylläpitää elinikäistä kiinnostusta liikuntaan. Pelkällä kilpailemisella ei oppimistuloksia ja onnistumisen elämyksiä voi loputtomiin saavuttaa. Uusi toimintamalli, jossa harjoitukset ja kilpailut vuorottelevat
on mielestäni jo suuri askel tehtäväsuuntautuneen
ilmapiirin korostamiseksi ja lapsen liikuntakipinän
synnyttämiseksi.

Lapsen liikuntainnon synnyttämiseksi tärkein
määrittävä tekijä on kokemukseni mukaan se,
perustuuko liikunta kilpailemiseen ja vertailuun
vai uuden oppimiseen ja oman kehittymisen seurantaan. Puhutaan motivaatioilmastosta, joka jaetaan kilpailusuuntautuneisuuteen ja tehtäväsuuntautuneisuuteen. Yksi uudistuksen tavoite oli tehtäväsuuntautuneen ilmapiirin ja kasvatusmallin
korostaminen kilpailusuuntautuneisuuden sijaan.
Tehtäväsuuntautunut lapsi kokee pätevyyttä silloin, kun hän kehittyy taidoissa, yrittää kovasti, tai
kun hän oppii uuden suoritustekniikan. Pätevyyden ja itseluottamuksen kehittyminen ei näin ollen
ole kiinni voittamisesta, vaan oma kehittyminen ja
oppiminen riittävät saamaan lapsen tyytyväiseksi.
Kilpailusuuntautunut lapsi taas kokee pätevyyttä

Uutta toimintamallia voidaan pitää onnistuneena
myös osallistujamäärien suhteen. Osallistujamäärät harjoituksissa ja kisoissa olivat liki samat.
Harjoituksissa nähtiin keskimäärin 72 osallistujaa.
Kisoissa osallistujakeskiarvo oli 77. Uusi toimintamalli saanee jatkoa tulevina kesinä. Kehitysehdotuksia ja palautetta toiminnasta saa edelleen
antaa vapaa-aikatoimeen. Suuret kiitokset vielä
yleisurheilutoiminnasta ja sen kehittämisestä kisoja ja harjoituksia järjestäneille seuroille: Halkulle,
Taimelle ja Vilppaalle.
Helmeilevästä urheilukesästä kiittäen ja leppoisaa
liikuntasyksyä toivottaen
Minna Pudas, liikunnanohjaaja

PONU aukioloajat
ma-ti
to (junnut)
pe – la

18 – 21
16 – 19
18 – 22

PANKKI Vapaa-aikatoimen toimisto (kuvassa)
ti – ke
to

9 – 16
9 – 18

Yhteystiedot
Pornaisten kunnan vaihde p. 019 5294 500
(vapaa-aika@pornainen.fi )
Vapaa-aikasihteeri Minna Nylund 040 558 2561 minna.nylund@pornainen.fi
Liikunnanohjaaja Minna Pudas 0400 937 704 minna.pudas@pornainen.fi
Tykkää meistä myös facebookissa, niin saat ajankohtaiset infot suoraan uutisvirtaasi
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Mun aika mennä on…
Olen monesti kirjoitellut tähän lehteen ja aina en ole edes tehnyt juttua omalla
nimelläni vaan kertoillen yleisesti meidän vapaa-aikatoimen jutuista. Kaksi
vuotta on vierähtänyt yllättävän nopeasti. Nuoret ovat tulleet tutuiksi ja aikuisiakin tuttavuuksia ja yhteistyökumppaneita on löytynyt. Minun tehtäväviini
pääasiassa on kuulunut auttaa nuoria siinä vaiheessa kun he eivät oikein tiedä
mihin suuntaa lähteä. Yritin aina opettaa nuorille, että pienin askelin mennään
kohti sitä mihin halutaan. Välillä ehkä tehdään jotain muuta jos suoraa reittiä ei
pääse tai jos elämäntilanne vaatii hitaampaa lähestymistapaa. Koskaan ei kuitenkaan saa unohtaa omia unelmia ja tavoitteita. Tavalla tai toisella niihin pääsee aina vaikka aikaa tavoitteen asettamisesta sen toteutumiseen kuluisi vuosiakin.
Nyt on minun aika tullut mennä eteenpäin kohti
omia tavoitteitani ja näin laittaa teoiksi omat puheeni. Nimittäin elokuun lopulla minusta on tullut
opiskelija. Olen saattanut kuitenkin vielä näkyä
katukuvassa edustamassa vapaa-aikatoimea ollen
työntekijänä PoNussa tai tehden Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä, koska seuraajaani ei vielä
siinä vaiheessa ole valittu. Enkä minä Pornaisten
katukuvasta mihinkään häviä, työtehtävistä vain.
Kotini kun on ollut täällä vuodesta 2007 lähtien.

dissa. Nyt en voi sitä tehdä, mutta ottakaa ihmeessä uuteen etsivään yhteyttä tai sitten muihin vapaa-aikatoimen työntekijöihin. He auttavat teitä
mielellään elämässä eteenpäin.
Toivotan teille kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa! Saa minuakin tulla jututtamaan kun minut
jossain näkee. Mielelläni kuulen mitä teille kuuluu
vaikka en enää töissä olekaan.
Terveisin
Tea Nieminen

Yleensä kirjoituksen tässä vaiheessa olen kehottanut teitä nuoria tai vanhempia ottamaan minuun
yhteyttä, jotta voin auttaa teitä elämän solmukoh-

Vapaa-aikatoimen toimintaa syksyllä 2012
Eläkeläisten vesijumpparetket

Ohjattu kuntosalitunti

Porvoon uimahalliin jatkuvat seuraavasti:
Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä klo 12.30.
Omavastuu on 10 €/ osallistuja (sis. matkan ja
uimahallimaksun). Vesijumppa on maksuton.
Kaikki mukaan omalta pysäkiltä! 28.8., 11.9.,
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.

on maanantaisin Pornaisten Yhtenäiskoulun kuntosalissa 13.00 - 14.00. Tunti koostuu laitteilla
tehtävistä lihaskuntoliikkeistä.

Tasapaino- ja toiminnallisen harjoittelun
ryhmä
maanantaisin kello 14.00 - 15.00. Tunnin aikana
harjoitetaan monipuolisesti lihaskuntoa ja tasapainoa eri välineiden avulla. Syyskauden ensimmäiset kerrat ovat 3.9 ja viimeiset 10.12.

Senioritanssit.
Pornaisten Yhtenäiskoulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 14.30 - 16.00 alkaen 12.9. Senioritanssin vetäjänä toimii fysioterapeutti Maarit Linna. Senioritanssin kertamaksu on 2 €/hlö ja 3
€/pari. Maksu kerätään paikan päällä. Ei ennakkoilmoittautumista. Kaikki tanssista kiinnostuneet
ovat tervetulleita!

KeppiJumpat
Ma klo 19.00 -20.00 Parkkojan liikuntasali, Ti klo
19.00-20.00 Laukkosken seuratalo. Syyskauden
ensimmäiset kerrat ovat ma 10.9 ja ti 11.9 ja viimeiset kerrat ma 10.12 ja ti 11.12. Mukaan keppi
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ja matto! KKI- jumpan kertamaksu on 2 €/hlö tai
vuosimaksu 30 euroa (Parkkoja tai Laukkoski).
Kertamaksut laskutetaan käyntikertojen mukaan
kauden päätteeksi ja vuosimaksu laskutetaan heti
kauden alussa.

Yläkouluikäisten Höntsätunti

Venyttelyjooga

HarrasteSähly

Pornaisten Yhtenäiskoulun liikuntasalissa torstaisin klo 16.00 – 17.00. Ryhmän vetäjänä toimii
joogaopettaja Tuula Mannonen. Ensimmäinen
kerta on 13.9 ja viimeinen 15.11. Venyttelyjoogan
kausimaksu on 20 €/hlö. Kausimaksu laskutetaan
syyskauden alussa kahden ilmaisen tutustumiskerran jälkeen.

7-11 -vuotiaille Pornaisten Yhtenäiskoulun liikuntasalissa lauantaisin klo 19- 20 alkaen 29.9.2012.
Kaikki innokkaat ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja saat vapaa-aikatoimesta tai Rurik Sandström 040 5488 327.

maanantaisin Pornaisten Yhtenäiskoulun liikuntasalissa kello 15 – 17, ma 10.9. alkaen. Pelataan
rennolla meiningillä ryhmän toivomia pallopelejä,
ohjaajana Minna Pudas.

Aikido
10.9. alkaen, maanantaisin 16.30- 18 ja keskiviikkoisin 17- 18 Linnunlaulun päiväkodin tiloissa.
Ohjaajana Teemu Kurki. Ilmoittautuminen sähköisesti tai paikan päällä ohjaajalle ensimmäisellä
tunnilla!

Kuvaa ja leikkaa - työpaja
tiistaisin 17 -19 kirjaston media-tilassa 5. – 9.
luokkalaisille alkaen 25.9. Lähde tekemään omaa
leffaa tai videoita vaikka youtubeen. Ohjaajina
Jani Peltonen ja Riitta Peltonen. Ilmoittautuminen
sähköisesti tai paikan päällä ohjaajalle ensimmäisellä tunnilla!

Junnukerho
4.-6.-lk jatkuu 27.8. alkaen Mika Anderssonin
johdolla! Maanantaisin nuorisotalo PoNulla, kello
15:30- 17:30. Ei ilmoittautumisia. Kerhon toiminnan päättävät nuoret itse!

Folkjam

Läksyjelppi

Parkkojan koulun liikuntasalissa maanantaisin klo
20.00- 21.00. Kotimaiseen tanssiin pohjautuva
liikuntamuoto on tarkoitettu kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta. Isäntänä toimii Rami Meling.
FolkJamin syyskauden kurssimaksu on 30 euroa.
Kurssimaksu laskutetaan heti kauden alussa. Ensimmäinen kerta on 17.9 ja viimeinen 10.12, syyslomaviikolla 43 pidämme taukoa! Ilmoittautuminen sähköisesti tai paikan päällä ohjaajalle ensimmäisellä tunnilla!

alakouluikäisille jatkuu kirjaston alakerrassa torstaisin kello 13- 15.

Pulmakulma
nuorten kysymys- ja vastauspalsta toimii osoitteessa www.nuoret.info

Ilmoittautumiset
Osallistuminen toimintaa edellyttää ilmoittautumista vain niiden toimintojen kohdalta, joissa
ilmoittautumisen tarve on erikseen mainittu. Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimen toimintaan
ainoastaan sähköisesti osoitteessa;
www.pornainen.fi/vapaaaikatoimi/ilmoittautuminen/

UKK-kävelytesti
keskiviikkona 10.10. kello 16 keskustan urheilukentällä. Lisätietoja liikunnanohjaaja Minna Pudas.
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Isojärven leirimaja
Isojärven leirimaja on Pornaisten kunnan ja seurakunnan hallinnoima leirialue, joka sijaitsee kauniin
Isojärven rannalla Halkiassa. Päärakennuksessa on
vuodepaikat 14 hengelle, iso keittiö ja takka- sekä
ruokailutila ja -välineet noin 40 hengelle. Seurakunnan majassa takkatila ja yöpymismahdollisuus
patjoilla. Vuodevaatteet eivät kuulu varaukseen.
Saunarakennuksessa pesu- ja pukutila sekä sähkösauna. Saunalta lyhyt kävely polkua pitkin pienelle uimarannalle, jossa on laituri ja laavu. Alue
on metsäistä ja rakennus mukavan mökkimäinen.
Pornaislaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus vuokrata leirikeskusta maksutta alle 18-vuotiaiden toimintaan ma-to klo 14-22 väliseksi ajaksi!
Varauskalenterin löydät vapaa-aikatoimen nettisivuilta, Isojärven leirimaja- osiosta.
Varaukset ja yhteydenotot vapaa-aika@pornainen.fi, puh.( 019) 529 4500

Aulis siirtyi vapaalle…

Kuva: Aulis ja seuraaja Noora

”Aulis - et ollut meille pelkkä
työkaveri, vaan hurmaava
persoona. Ikävä on meillä suuri
eläkkeelle lähdöstäsi, kun
kaltaisiasi ei kasva versona.
Onnea vapaalle tulevaisuudelle!”

Kuva: puheita ja muistamisia

Näillä sanoilla ja muilla muistamisilla syyskuisena iltana leirimajalla kunnantalon väki lähetti
Rasin Auliksen viettämään mukavia eläkepäiviä maaseutusihteerin
pestistä. Mukana oli myös työkavereita naapurikunnista.
Lämpimät terveiset vielä!
Kuva: osa työkavereista

Kuva: leirimajan lämpimässä
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Liikenne – uusi bussivuoro
Halkiasta uusi bussivuoro Järvenpäähän
Halkiasta Mäntsäläntien ja Pornaistentien liittymästä liikennöi arkisin (M-P) uusi bussivuoro seuraavasti:
Halkia – Järvenpää:

7.35

Haarajoen
Linjatie
7.45

15.00

15.10

Halkia

Haarajoen
rautatieasema
n. 7.50

Järvenpään
rautatieasema
8.10
15.30

Järvenpää – Halkia:
Järvenpään
rautatieasema
14.30

Haarajoen
Linjatie
14.50

Halkia
15.00

Vuoroa liikennöi Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy

Pornaislaiset porukalla teatteriin!
Reilu vuosi sitten useiden pornaislaisten yhteisöjen edustajat
sopivat yhteisten teatteriretkien järjestämisestä. Ensimmäisenä
mentiin Lahden kaupunginteatteriin katsomaan mainiota musikaalia Cabaret. Toinen retki tämän vuoden alussa tehtiin Kouvolaan, siellä nähtiin Onnenmaa. Nyt on lokakuun 27. päivänä
jälleen vuorossa Lahden kaupunginteatteri ja siellä Dario Fon
ratkiriemukas farssi ”Näillä palkoilla ei makseta, ei makseta!”
Retkien käytännön järjestelyvuorot ovat kiertäneet. Ensimmäisestä vastasivat Martat, toisesta Eläkeliiton Pornaisten osasto ja
nyt kolmannesta kulttuuriosuuskunta Porneesi. Tämän tiedotuslehden ilmestyessä on todennäköistä, että lokakuun retken kaikki
paikat on jo varattu.
Yhteisenä markkinointinimenä on Pornaisten teatterin ystävät. Se ei ole yhdistys, vaan kuka tahansa pornaislainen voi ilmoittautua mukaan retkille. Luonnollisesti kukin yhdistys voi edelleen järjestää omiakin matkoja!
Porneesista voi tiedustella, josko lokakuussa vielä tilaa olisi, sähköpostiosoite on porneesi@gmail.com,
puhelin 040 961 2971.

15/28

Pornaisten kunta tiedottaa, syyskuu 2012

Luonnollisesti Pornainen

Mustijoen perusturva
Lasten ja perheiden palveluja muuttaa Karhukujalle 3.9.2012 alkaen
Uusi Mäntsälän toimistotalo on valmistunut Karhukujalle Mäntsälän
kunnantalon viereen. Osa Mustijoen
perusturvan lasten ja nuorten palveluista muutti uusiin tiloihin viikolla
36. Kunnan työntekijöiden tilat ovat
1. ja 2. kerroksessa, talon 3. ja 4.
kerros on Etevan käytössä.
Asiakkaat löytävät palvelut osoitteesta Karhukuja 1. Uuden toimistotalon postiosoite on Heikinkuja 4,
04600 Mäntsälä. Puhelinnumeroihin
tai sähköpostiosoitteisiin muutto ei
vaikuta.
Kuva:
Muutto kunnantalolta Karhukujalle.

Karhukujalle muuttavat seuraavat Mustijoen perusturvan palvelut
Mäntsälän perheneuvola muuttaa pois osoitteesta
Mäntsäläntie 1-3 Karhukujalle toimistotalon ensimmäiseen kerrokseen. Perheneuvola palvelee
alle 13-vuotiaita lapsia perheineen. Perheneuvolaan voi olla yhteydessä esim., kun on huolissaan
lapsen tunne-elämän kehitykseen tai käytökseen
liittyvissä asioissa tai haluaa keskustella lasten
kasvatusta koskevista kysymyksistä. Yhteydenotot
ma-to klo 11.00–12.00 numeroon 040 314 5757.

Toisessa kerroksessa on myös kiertävien erityislastentarhanopettajien työpisteet. Kiertäviä erityislastentarhanopettajia ovat Päivi Heimonen,
Sari Väike-Hirvonen, Tiina Nurmi ja Anu Kopposela.
Muuton yhteydessä aloitetaan myös uusi toimintamuoto eli Nuorten tukipiste, NUTU, jota esitellään lisää tämän lehden sivuilla 18-19. Nuorten
tukipiste on jalkautuva, matalan kynnyksen tukipiste nuorille ja nuorten vanhemmille, kun on
huolta esim. nuoren mielialasta tai päihteiden
käytöstä. Tukipiste aloittaa vastaanoton myös
Pornaisissa, jotta nuoret varmasti löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen. Tukipisteellä työskentelee
nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Koskinen ja nuorten sosiaaliohjaaja Karita Kuusharju.
Lisäksi on mahdollisuus tarvittaessa lääkäri- ja
psykologipalveluihin. Yhteydenotot puhelinnumeroon 040 314 5937.

Lapsipsykologi Outi Nikkasen ja puheterapeuttien Hanna Mörskyn ja Anu Rasilaisen työpisteet
siirtyvät Mäntsälän kunnantalolta Karhukujalle
toimistotalon toiseen kerrokseen. Postiosoitteet
pysyvät ennallaan. Lapsipsykologi auttaa alle
kouluikäisten lasten perheitä käymällä kasvatukseen liittyviä keskusteluja ja tekee lapsenkehityksen arviointia. Puheterapeuttiin voi olla yhteydessä, jos perheellä on huolta lapsensa puheen- ja
kielenkehityksen suhteen.
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Lastenvalvojat

Aikuissosiaalityö

Lastenvalvojapalveluihin kuuluvat mm. isyyden
selvittäminen, lapsen huoltajuus, lapsen tapaamisoikeudet ja lapsen elatus. Lastenvalvojien käyntiosoite myös muuttuu Karhukuja 1, 2. kerros,
postiosoite säilyy ennallaan. Lastenvalvojina
toimivat Mäntsälän osalta Laura Vänttinen ja Pornaisten osalta Jaana Peltonen.

Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille yksinasuville, lapsettomille pariskunnille ja lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Aikuissosiaalityön puoleen voi
kääntyä mm. arkielämän hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä, sosiaaliturvaan ja
palveluihin liittyvässä neuvonnassa tai päihde- ja
mielenterveysongelmien vaikuttaessa elämänhallintaan.

Puhelinaika on ma-pe klo 9.00–10.00
Mäntsälän lastenvalvoja Laura Vänttinen,
040 314 5131
Pornaisten lastenvalvoja Jaana Peltonen,
040 314 5253

Aikuissosiaalityön kumpikin tiimi, eli 18-20
vuotta täyttäneiden nuorten ja lapsiperheiden tiimi
sekä aikuistiimi, muuttaa Mäntsälän kunnantalolta
Karhukujalle toimistotalon ensimmäiseen kerrokseen.
Palveluun hakeutuminen
18-29 vuotiaiden nuorten ja lapsiperheiden
tiimin sosiaaliohjaaja Heli Kuusimäki p.
040 314 5211. Nuorilla on mahdollisuus maanantaisin klo 14.30-16.30 tavata oman tiiminsä sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ilman
ajanvarausta.
Aikuisten tiimin sosiaaliohjaaja Heini Kuosmanen p. 040 314 5124.

Lastensuojelu
Lastensuojelu muuttaa kokonaisuudessaan Mäntsälän kunnantalolta Karhukujalle. Lastensuojelun
postiosoitteena säilyy edelleen Mäntsälän sosiaalitoimisto, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Lastensuojeluun voi olla yhteydessä kuka tahansa, joka
huomaa lapsen tai nuoren tarvitsevan apua.
Puhelinaika on ma-pe klo 9.00–10.00.
Lastensuojelun sosiaalityötä hoitavat sosiaalityöntekijät lapsen iän mukaisesti:
Pohjalainen Kirsi
(0-12 vuotiaat),
040 314 5127
Vyyryläinen Merja
(0-12 vuotiaat),
040 314 5130
Lämsä Heli
(13-17 vuotiaat),
040 314 5129
Tähkäpää Tuija
(13-17 vuotiaat),
040 314 5125
Laine Eija
(sijaishuolto),
040 314 5128
Lilius Sari
(sijaishuolto),
040 314 5126
Peltonen Jaana
(jälkihuolto),
040 314 5253

Sosiaalitoimisto on avoinna:
ma klo 9.00–12.00 ja 14.30–16.30
ti-pe klo 9.00–12.00
Puhelinaika on ma-pe klo 9.00–10.00
18–29 v. nuorten ja lapsiperheiden tiimi:
Sosiaalityöntekijä Anni Matikainen,
040 314 5123
Sosiaaliohjaaja Heli Kuusimäki,
040 314 5211
Etuuskäsittelijä Maritta Hirvonen,
vaihde (019) 264 5000
Aikuisten tiimi:
Sosiaalityöntekijä Leena Korhonen,
040 314 5122
Sosiaaliohjaaja Heini Kuosmanen,
040 314 5124
Etuuskäsittelijä Leena Reijonen,
vaihde (019) 264 5000
Vahtimestari Kirsti Kinanen,
vaihde (019) 264 5000

Myös lastensuojelun perhetyöntekijät, intensiiviperhetyöntekijät ja tukihenkilö muuttavat
Mäntsälän kunnantalolta Karhukujalle.
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Lisätietoja antavat:
Sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila,
040 314 5082
Johtava psykologi Pia Kalkkinen,
040 314 5145
Johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Erja Rainio, 040 314 5735
Päivähoidon päällikkö Erja Sihlman,
040 314 5734

http://www.mantsala.fi/hyvinvointi-ja-perhe/
sosiaalipalvelut

Kuva: Karhukujan toimistotalon pääsisäänkäynti, joka kuvanottohetkellä vielä remontin alla

Mustijoen perusturvassa aloitti 1.9.2012 nuorten tukipiste
Nuoren pääsy tuen piiriin helpottuu olennaisesti
Mäntsälässä ja Pornaisissa, kun Mustijoen perusturvassa on aloittanut syyskuun alusta uusi toiminta, Nuorten tukipiste. Nuorten tukipiste mahdollistaa nuoren tukemisen häntä lähellä, kotona ja
koulussa sekä vapaa-ajalla. Tukipisteen tavoitteena on turvata apu sitä tarvitsevalle nuorelle mahdollisimman nopeasti. Ns. matalan kynnyksen
jalkautuvalla toiminnalla vältytään ongelmien
kasaantumiselta ja avun saamisen viivästymiseltä.

NUTU:ssa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorten sosiaaliohjaaja/päihdetyöntekijä.
Lisäksi on mahdollisuus psykologin ja lääkärin
palveluihin. Tukipisteen työntekijöillä on mahdollisuus myös nuorisopsykiatriseen konsultaatioon
Nuorisopsykiatrian poliklinikalta JMT:ltä.
Toiminnan laatua on nopea reagointi yhteydenottoon ja palvelujen saatavuus ilman jonotusaikaa.
Henkilöstöllä on varattuna viikoittaiset ns. akuuttiajat, jolla turvataan tuki nopeasti. Työhön kuuluu
yksilö- ja perhetapaamisten lisäksi myös pienryhmätoiminta. Tällä hetkellä mahdollisuuksina
ovat rentoutusryhmät, stressinhallintaryhmä masennuksen ehkäisyyn sekä ryhmä tupakoinnin
lopettamisen tukemiseen.

Nuorten tukipiste, NUTU, palvelee 13-18 vuotiaita mäntsäläläisiä ja pornaislaisia nuoria
sekä heidän vanhempiaan. NUTU:un voi hakeutua
kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi masennukseen, kaveri- ja seurustelusuhteisiin,
jännittämiseen ja paniikkioireisiin, perheongelmiin tai päihteisiin. Aika varataan puhelimitse,
lähetettä ei tarvita.

Lisätietoja:
Pia Kalkkinen
Johtava psykologi
040 314 5145

Arviointikertoja on 1-5 ja ne ovat maksuttomia.
Arvioinnin jälkeen mietitään yhdessä nuoren ja
perheen kanssa riittävä tuki. Käyntitiheys on yksilöllinen. Tarvittaessa nuori ohjataan erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatristen palvelujen piiriin.

Seuraavalla sivulla on NUTUn esite.
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KEUKE, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy

Untuvikoista haudotaan menestyjiä
Keuken Yrityshautomossa on ollut tämän ja viime
vuoden aikana mukana 90 yritystä. Näistä yrityksistä 40 on jo kuoriutunut ja lähtenyt lentoon.

vonta- ja asiantuntijapalvelut tai halutessaan myös
yhteisten toimitilojen synergiaedut. Meillä on
vuokralla toimitilaa Vihdin Nummelassa, on pieniä työhuoneita ja myös hyvänkokoista tuotantotilaa, Pekkarinen sanoo.

– Hautomon tulokset ovat hyviä. Nämä 90 yritystä
ovat poikineet muun muassa 152 työpaikkaa ja
monipuolisia ja innovatiivisia liikeideoita sekä
runsaasti palveluliiketoiminnassa toimivia yrityksiä, kertoo Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen.

– Monet aloittavat yritykset kokevat yrityshautomon yhteisöllisyyden erittäin palkitsevaksi. Yksinäisissä toimitiloissa yksin puurtaminen ei ole
aina hedelmällisin vaihtoehto.

Hyvät yritysideat tarvitsevat joskus lentoon noustakseen ulkopuolisen näkemystä, kokemusta, ammattitaitoa ja uskoa. Yrityshautomo-palvelu on
tarkoitettu nuorille yrityksille, joista löytyy potentiaalia.

Arjen sankareista kasvun konkareiksi
Hautomoasiakkaille järjestetään tänä syksynä
kasvuvalmennusta kahdessa eri ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä aloitti jo elokuussa, mutta lokakuussa alkavaan koulutukseen voi vielä kysellä
paikkoja.

– Hautomosta saa neuvoja, ohjausta ja sparrausta.
Yritys voi hyödyntää hautomossa pelkästään neu-
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– Hautomoasiakkaat ovat hyvin aktiivisia, he ottavat yrityksensä ja liikeideoittensa kehittämisen
tosissaan. Kasvuvalmennuksen ensimmäinen
ryhmä täyttyi ennätysajassa, kertoo Elina Pekkarinen.

Minä hautomoyrittäjäksi?
Yrityshautomo on palvelu, jossa Keuken yritysneuvojat avustavat uusia yrittäjiä liiketoiminnan
käynnistämisessä ja opastavat niin markkinoinnissa kuin rahoitukseen liittyvissä asioissa.
Toiminta alkaa alkukartoituksella sekä liiketoimintasuunnitelman laatimisella tai täsmentämisellä. Lisäksi tehdään taloussuunnitelmia, mm. kannattavuuslaskelmia.

Kasvuvalmennuksessa keskitytään kilpailutilanteessa pärjäämiseen ja oman kilpailuedun vahvistamiseen, myynnin tehostamiseen, talouden suunnitteluun ja seurantaan, kasvun johtamiseen sekä
kannattavuuteen ja hinnoitteluun.

– Yritysneuvojat auttavat rahoituksen hankkimisessa ja erilaisten tukien hakemisessa. Tapaamisissa käydään läpi myös IPR-asioita eli yrityksen
aineettomia oikeuksia kuten patentteja ja tavaramerkkejä, kuvailee Pekkarinen.

– Jokaisella yrittäjällä on oma heikko kohtansa,
jollain se on markkinoinnissa ja toisella talousasioissa. Kaikkea ei yrittäjän tarvitse osata itse, mutta aina on hyvä ymmärtää asioista enemmän, Pekkarinen sanoo.

– Hautomoyrityksille tehdään myös yrityskohtainen kasvusuunnitelma ja yritysneuvojien sparrauksen lisäksi on mahdollista saada oma yrityskummi tai mentori.

– Kaiken kaikkiaan voi ilolla sanoa, että oman
yritystoiminnan kehittäminen kiinnostaa keskiuusmaalaisia start up -yrityksiä. Ja se myös näkyy
hyvinä tuloksina ja tekemisen meininkinä.

●

● ●
INFO

Jos Yrityshautomopalvelu kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä Keuken
ajanvaraukseen ja sopia tapaaminen. Puhelin 050 341 3210 tai
sähköpostilla keuke@keuke.fi.
www.keuke.fi
● ● ●

Kuvat:
Yrityshautomossa Nummelassa viettiin avointen ovien päivää elokuun 28. päivänä.
Tapahtumassa vieraili useita kymmeniä hautomotoiminnasta kiinnostuneita.
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Musiikkiopisto Pornaisissa

Porvoonseudun musiikkiopisto

Musiikkiopisto Pornaisissa
Rikastuta elämääsi – harrasta musiikkiopistossa
Musiikkiopisto Pornaisissa tarjoaa kaikenikäisille paikkakuntalaisille laadukasta, mukavaa ja monipuolista
musiikin- ja tanssinopetusta. Voit harrastaa ja opiskella omien tarpeidesi mukaisesti. Ajatuksenamme on,
että menemme sinne missä pornaislaiset ovat. Siksi opetamme myös kouluissa ja päiväkodeissa.
Opetuksesta vastaavat ammattitaitoiset opettajamme.

●

●

●

●

Musiikkileikkikoulu 0-8 v.
Valmentava soitonopetus
Monipuolinen ryhmäopetus
Laulun opetus, myös kurssimuotoinen
Pop & jazz –opetus
Musiikin perusteet
Orkesteri
Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Tanssinopetus
Senioritoiminta
Konsertit ja tapahtumat
● ● ●

22/28

●

●

Ota yhteyttä!
Iloista harrastamista kaikenikäisille!
Kaikki oikeudet palvelujen muutoksiin
pidätetään

Lisätiedot:
www.psmo.fi / p. 019-520 2549 /
musiikkiopisto@porvoo.fi
apulaisrehtori Sauli Tyni,
sauli.tyni@porvoo.fi /
p. 040 4899 581
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Luonnollisesti Pornainen
Lisää harrastusmahdollisuuksia
Tule mukaan iloiseen musiikkiharrastukseen!
5- ja 10-kielisten kanteleiden ryhmissä on vielä
tilaa - ilmoittaudu mukaan!

Senni Eskelinen (s. 1986)
on Hirvilahdesta kotoisin
oleva kanteleensoittaja.
Hän valmistuu musiikin
maisteriksi SibeliusAkatemiasta syksyllä
2012 pääaineenaan kanteleet. Opinnoissaan hän on
syventynyt erityisesti 39kieliseen sähkökanteleeseen ja sen kehittämiseen
yhtye- ja soolosoittimena.
Senni esiintyy sekä soolona että eri kokoonpanojensa kanssa Suomessa ja
ulkomailla. Kokoonpanoihin kuuluvat mm. Strinpuree Band, Selma-trio, Riikka Timonen intiimisti, Mörköorkesteri ja Minni Ilmonen & The Helsinki Koto Ensemble.

Opetus tapahtuu Laukkosken nuorisoseurantalolla
(Krouvarintie 20 ) maanantaisin
5-kieliset ma klo 17.00–17.45
10-kieliset ma klo 18.30–19.15
uuden ryhmän perustaminen ma klo 17.45–
18.30 on mahdollista (tervetuloa myös aikuiset!)
kanteleryhmät kokoontuvat syksyllä 2012
yht.14 kertaa
opetus 130 e/lukukausi
Haluaisitko mukaan, mutta sinulla ei vielä ole
kanteletta? Ei hätää, koetamme auttaa!
Kanteleensoiton opetus on Laukkosken nuorisoseuran järjestämää ja opettajana toimii lv. 2012–
2013 Senni Eskelinen.

Freelance-työnsä ohella Senni toimii tuntiopettajana Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa.
Hän on opettanut lukuisia ryhmiä ja kanteleensoittajia eri musiikkiopistoissa, kursseilla ja leireillä
ympäri Suomea.

Ilmoittautua voi Laukkosken nuorisoseuran nettisivujen kautta tai soittamalla suoraan Sennille
(045 139 5354).

Robin Hood kiittää
Koskenniskan kesäteatteri/Robin
Hoodin näytelmäporukka kiittää
katsojia, talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta teatterikesästä. Katsojia kävi yli 1200, esityksiä oli kesäkuussa kuusi ja elokuussa kolme.
Ensi kesän projektia suunnitellaan jo.
Näyttelijöiden lisäksi tarvitaan tekijöitä lavastukseen, puvustukseen,
äänitekniikkaan ym. Jos kesäteatteritoiminta kiinnostaa, ota yhteyttä:
eija@ppns.net Pornaisten Pohjoinen
Nuorisoseura ry www.ppns.net
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Kuulutus kunnallisvaaleista
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Luonnollisesti Pornainen
Messuilla tapahtui
●

●

●

Pornaisten messut
15.9.2012
Öisen sateen jälkeinen lauantaipäivä
valkeni tuulisena mutta poutaisena ja iltapäivän mittaan aurinkokin tuli esiin.
Näytteilleasettajia oli runsaasti edelliskertaista enemmän ja messualuetta olikin
laajennettu koulun alapihalle, jotta kaikille
saatiin tilaa.
Messut avasi kansanedustaja Paula Lehtomäki. Sisätiloissa sijainneella lavalla oli
ohjelmaa aamusta iltapäivään. Laulun,
tanssin ja taikatemppujen lomassa kuulimme myös tuleviin kunnallisvaaleihin
valmistautuvien puolueiden edustajien
ajatuksia meitä kuntalaisia kiinnostavista
asioista Tarmo Ropposen juontamassa
vaalitentissä. Messualueella oli myös
mahdollisuus keskustella kunnallisvaaliehdokkaiden kanssa ja ehkäpä myös jo
löytää ehdokkaiden joukosta se oikea.
Runsaasta ohjelmatarjonnasta osa oli jätettävä väliin, jotta pääsi tutustumaan messujen muuhunkin antiin. Paikallisten yhteisöjen ja yritysten esittäytymisen lisäksi
katsottavaa, koettavaa ja ostettavaa oli
yhden päivän tarpeiksi vähintään riittävästi. Kukkia, vihanneksia, hunajaa, käsitöitä… ja tietysti pomppulinna, jonka kitaan
lapsia joutui joukoittain.
Mukavimpia asioita messuilla on se,
että siellä tapaa niin paljon tuttuja yhdellä
kertaa. Vieraat ovat ne jotka juhlan tekevät, niin messuillakin, jossa lauantaina oli
lämmin ja leppoisa tunnelma.
Messutunnelmissa Nina Sivén

●

●
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”Arkkitehtuuriarvaus”
eli mikä kuntamme julkinen rakennus on kuvassa?
Kunnan osastolla Pornaisten messuilla pyydettiin tietoa
tai arvausta kuntamme julkisista rakennuksista: viidestä
rakennuksesta oli vähäinen kuvaviipale näytillä, jonka
perusteella tuli selvittää rakennuksen nimi tai käyttötarkoitus.
Lomakkeita jätettiin vastauslaatikkoon yhteensä 51 kpl –
ja tietoa teiltä löytyi! 66 % vastanneista osasi nimetä
kaikki rakennukset, 25 %:lla oli vain yksi väärä vastaus.
Wanha koulu sekoitettiin useammassa lomakkeessa
Nuorisoseurantalo Kuusistoon ja Aurinkomäen Värttinässä nähtiin monesti enemmän piirteitä Osuuspankin tai
Aktia-pankin rakennuksesta. Kyläkuvasta elokuussa
hävinnyt asuinliikerakennus herätti hämmennystä: voidaanko purettu rakennus vielä sisällyttää tähän joukkoon
mukaan? Tämä vanha asuinliikerakennus on sisältänyt
vuosien varrella erilaista toimintaa ja kuntalaisten keskuudessa se on kulkenut monella eri nimellä: mm. Laurilan kauppa, Talouskauppa, Koivun kauppa, Penttilän
kauppa, Forsblomin kauppa, Kauppakulma, Riitinki,
Galleria ja Kauppakassi. Tämä purettu rakennus itse
asiassa innoitti teknistä toimea järjestämään ”arkkitehtuuriarvauksen” seuraavalla ajatuksella: selvitetään se,
miten kuntalaiset havainnoivat ympäristöään, olemassa
olevaa – ja katoavaa?

●

●

●

”Julkiset rakennukset muodostavat
huomattavan osan rakennusperinnöstämme. Ne ilmentävät perinnettä ja
jatkuvuutta. Julkisten rakennusten arkkitehtuuri kuvastaa arvostuksia ja sitä
miten tärkeänä rakennuksen palvelemaa
toimeliaisuutta pidettiin. Suunnittelussa ja
rakentamisessa tavoiteltiin korkeatasoisia
ja ajanmukaisia ratkaisuja. Näyttävyys ja
näkyvyys sekä tilojen edustavuus kuuluivat asiaan. Tärkeimmissä kohteissa on
käytetty maan parhaita suunnittelijoita.
Julkiset rakennukset ja rakennusryhmät
asettuvat usein ympäristönsä kiintopisteiksi niin kaupungeissa kuin maaseudulla
(julkiset rakennukset/
www.rakennusperintö.fi)”.

●

●

●

Kuva 1. Kirjasto
Pornaisten kunnankirjasto on valmistunut 1999.
Rakennus on sijoitettu huolellisesti ympäristöön ja
sen salin kaarevista ikkunoista avautuu kaunis
näköala Mustijokilaaksoon. Tontin korkeuserot on
hyödynnetty ja sijoitettu kunnan johtokeskus
rakennuksen pohjakerrokseen. Perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi sen tiloissa voidaan järjestää
näyttelyitä ja kokouksia; talosta löytyy myös erilaisia
tietokantoja sekä yhteispalvelupiste.

Kuva 2. Pankki
Pornaisten Säästöpankki oli pankin ensimmäinen
oma pankkitalo Pornaisissa, jugend-tyylinen rakennus
vuodelta 1932. Rakennus on tällä hetkellä kunnan
omistuksessa ja sen yläkertaa hallinnoi kunnan vapaaaikatoimi. Alakerrassa toimii tässä hetkellä yksityinen
päiväkoti. Kuva on pihan, vapaa-aikatoimen
sisäänkäynnin puolelta.

Kuva 3. Wanha koulu
Pornaisten kuntaan päätettiin perustaa oma kansakoulu vuonna 1869. Kuvan esittämässä kunnan omassa
koulurakennuksessa aloitettiin kansakoulun kevätlukukausi vuonna 1873, likimain valmiissa koulutalossa. Rakennukseen on tehty muutos- ja kunnostustöitä
vuosina 1955 ja 1983, mutta säilyttäen rakennuksen
hahmo ja julkisivut alkuperäisen näköisinä.

Kuva 4. Värttinä

Kuva 5. Riitinki / Kauppakassi

Aurinkomäen palvelukeskus on laajentunut
vähitellen, rakennus kerrallaan. Kirkkotien
varressa sijaitseva rakennus on valmistunut
vuonna 2006; aiemmin paikalla oli palvelukeskuksen
asumisyksikkö rivitalomuodossa. Toiminnan
järjestäjä, Mustijoen perusturva eli PETU,
käyttää omassa toiminnassaan rakennuksesta
nimeä Asumisyksikkö (asunnot) ja
Pellavakoti (dementiapuoli).

Kirkkotien varteen muodostui rakennuspaikka vuonna
1938. Rakennuksen vanhimmat osat olivat kuitenkin jo
1800-luvulta. Ennen purkamista olevaan muotoon ja
laajuuteen se oli rakennettu vuonna 1955: rakennuksessa
oli neljä asuinhuoneistoa sekä liiketilaa. Liiketilaa on
käytetty eri käyttötarkoituksiin: siellä on toiminut mm.
nahkurinliike, kenkäkauppa, posti, elintarvikekauppa,
rautakauppa, parturi-kampaamo, solarium, valokuvaustarvikeliike, kioski ja viimeisenä Riitinki, taiteen harrastus- sekä näyttelytila. Kunta osti rakennuspaikan perikunnalta, joka ei enää halunnut panostaa rakennuksen
kunnostamiseen: rakennus purettiin kunnan toimesta
elokuussa 2012 – ja paikka jää odottamaan uutta elämää:
rakennusta ja toimintaa…

Messuarvontoja
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin 3 kpl
Pornaisten historiaa osat I-II ja 2 kpl kunnan nimellä varustettuja fleeceliivejä - voittajat ovat
selvillä. Voitot voi noutaa kunnantoimistolta ja
voitoista ilmoitetaan myös puhelimitse:

Marjatta Kiviaura (Pornaisten historia I-II)
Sirkka Seppälä (Pornaisten historia I-II)
Hanna Snellman ja Vilma Leppänen (Pornaisten historia I-II)
Seija Mikkonen (fleeceliivi)
Jari Hämäläinen (fleeceliivi).

Hyötinmäen alueen kehittäminen

Pornaisten sukat valittu

Kunnan osastolla pyydettiin myös Hyötinmäen
alueen suunnittelusta kiinnostuneita ilmoittautumaan.

Messuilla Pornaisten Marttojen järjestämässä
PORNAISTEN SUKAT –kilpailussa eniten ääniä
sai Nina Sivénin suunnittelemat ja neulomat
sukat (kuvassa).

Arvontalomakkeen täyttäneistä parturi-kampaamo
Niina Alhon 50 €:n arvoisen lahjakortin voitti
Pasi Harimaa.

Hyötinmäen alueen kehittämisestä lisätietoja:
www.resortstyleliving.fi

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:
Omenat maksutta pienjäteasemille
Käyttökelvottomat omenat voi kompostoida itse tai
tuoda pienjäteasemalle asianmukaiseen käsittelyyn.
Itä-Uudenmaan jätehuollon toimialueen asukkaiden
omenat vastaanotetaan kaikilla kuudella pienjäteasemalla maksutta. Maksuton vastaanotto edellyttää
lajittelua. Porvoon Domargårdissa omenat vastaanotetaan erilliseen konttiin ja muilla pienjäteasemille
haravointijätteeseen. Omenat päätyvät hyötykäyttöön,
osa toimitetaan Kymen Bioenergian biokaasulaitokseen ja osa kompostoidaan Domargårdin jätekeskuksessa.
Pilaantuneita omenoita voi laittaa pienissä erissä
myös omaan sekajäteastiaan tai biojäteastiaan. Suuri
määrä omenoita tekee jäteastiasta liian painavan,
jolloin jäteastian kesto ja jätekuljettajan terveys ovat
vaarassa. Jäteastia saa täytenä painaa enintään 60 kg.
Kotikonstein kompostoitaessa on huomioitava, että
omenat tulee kompostoida kuten ruokajäte eli hyvin
ilmastoidussa ja suljetussa kompostisäiliössä, jonka
tulee estää haittaeläinten pääsy kompostoriin. Omenat
maatuvat kompostissa nopeasti, jos hedelmät ensin
rikotaan esimerkiksi talikolla. Omenakerrosten väliin
on hyvä panna karkeaa kuiviketta kuten lehtipuuhaketta sekä muuta tuoretta vihreää kasvijätettä. Silloin
komposti pysyy ilmavana ja sopivan ravinteikkaana.
Pornaisten pienjäteasema on avoinna: ke 10 – 18
Osoite: Läpimurrontie 4, Pornainen
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