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Syksyn alkaessa ovat mm. viikoittaiset
kurssit pyörähtäneet käyntiin niin
vapaa-aikatoimessa kuin kansalaisopistossakin, tervetuloa mukaan
harrastamaan.
1.12. voi osallistua myös Pornaisissa
järjestettävään suureen
Uudenmaan Erätulet –tapahtumaan,
josta lisää sivulla 25.
Mukavaa syksyn jatkoa!
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Luonnollisesti Pornainen
Kunnanjohtaja
Syksyinen tervehdys!
Saimme nauttia kauniista ja pitkästä
kesästä ja alkoi taival kohti pimeneviä ja
kylmeneviä päiviä.
Kylmää kyytiä saattaa olla luvassa muutoinkin: valtion taloudellinen tilanne ei
näytä paranemisen merkkejä, yritysmaailma ja kuluttajat eivät vielä jaksa uskoa
nousukauden alkamiseen. Puhutaan
sopeuttamisen tarpeesta ja rakenteellisista ratkaisuista, jotka käytännössä ovat
erilaisia säästö- ja leikkaustoimenpiteitä.
Kuntarakennelaki astui voimaan kesällä
ja sen velvoittamana Pornainenkin osallistuu kahteen selvitykseen: Keski-Uudenmaan kunta
(KUK) ja itäinen selvitysalue. Molemmissa selvityksissä ovat keskeiset poliittiset päättäjät kuntamme edustajina ns. poliittisissa ohjausryhmissä.
Varsinaista selvitystyötä tekevät kuntien viranhaltijat ja ulkopuoliset asiantuntijat. Työn pitää olla
valmis alkukesästä 2014 ja vuoden päästä syksyllä
alkaa poliittinen keskustelu ja päätöksenteko kunnissa siitä, mitä selvitysten tuomien tulosten tiimoilta tehdään … ja eduskuntavaalit lähestyvät
alkuvuodesta 2015!

Olipa Pornaisten tulevaisuus kuntarakenteen tai
soten suhteen mikä tahansa, olemme me kuntalaiset
maksumiehiä verotuksen
kautta. Jo useita vuosia
Pornainen on tuottanut
kaikki palvelunsa maakunnan halvimmalla tasolla. Siitä huolimatta tulokertymä kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöveron sekä erityisesti valtionosuuksien kertymä ei tahdo riittää kaikkeen. Nyt
joudutaan tyytymään kahden kolmen vuoden osalta alijäämäisiin tuloksiin – suurin ponnistuksin
saadaan vuosikate plussalle. Kansan kielellä tämä
tarkoittaa sitä, että raha riittää toiminnan kuluihin
mutta lainoja ja poistoja ei saada maksettua.
Vaikka voidaankin todeta, ettei ns. syömävelkaa
tarvitse ottaa, on verotuksen tarkistaminen vuodelle 2014 välttämätöntä.

Kyytipojaksi rakenneuudistuksiin on valtion taholta tulossa edelläkin mainitsemieni säästö- ja
leikkaustoimenpiteiden lisäksi valtionosuusjärjestelmän uudistus, kuntalaki ja sote-laki. Tuo uusi
sote-lainsäädäntö ja –linjaus voi olla täällä metropolialueella vielä jotain muuta kuin valtakunnallisesti. Pornaisten osalta kyse on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä jotenkin muuten kuin
kunnan omana toimintana ja ehkä muuten kuin
Mustijoen perusturvan järjestämänä. Terveydenhuollon pakettia sotkee lisäksi kuntalaisten vapaus
valita terveyskeskus oman mieltymyksensä mukaan (sitouduttava vuodeksi kerrallaan). Se avaa
esimerkiksi pornaislaisille mahdollisuuden siirtyä
Sipoon, Porvoon, Järvenpään tai vaikkapa Keravan asiakkaaksi meidän oman terveyskeskustoiminnan sijaan.

Monista uhkakuvista huolimatta etelän uuden
koulun rakentaminen käynnistyi, anotaan rahoitusta liikenneväyliin, myydään niin yritys- kuin
omakotitontteja (jos ostajia löytyy;)) ja laaditaan
uusi strategia alkaneelle valtuustokaudelle – Tuntematonta sotilasta lainatakseni: ei saa jäädä tuleen makaamaan!
Turvallista ja satoisaa syksyä toivottaen
Markku Hyttinen, kunnanjohtaja
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto
Osoite

Kirjaston aukioloajat 1.9.2013 – 31.5.2014

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
e-mail: porkir@pornainen.fi

ma, ti, to
ke, pe ja arkipyhien aattona

Kotisivut

Puhelin

www.pornainen.fi/kirjasto

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

12.00 – 20.00
9.00 – 15.00

Kirjasto uudistanut ilmettään –
uusittu hyllyjärjestys
Kesän aikana kirjaston ilme on uudistunut. Aineistolle on saatu lisätilaa hankkimalla uusia kirjahyllyjä ja esittelytelineitä. Tämä on vaikuttanut
koko kirjaston hyllyjärjestykseen. Lasten äänikirjat, CD-levyt ja DVD-elokuvat löytyvät Pellavasalin portaiden yläpäästä. Myös aikuisten äänikirjat, sarjakuvat ja vieraskieliset romaanit ovat löytäneet uudet sijaintinsa kirjaston tiloissa. Uutta
ilmettä kirjastoon tuovat myös uudistetut pöydät
ja tuolit, jotka ovat saaneet uutta väriä ja kuosia
pintaansa.

Satutuokiot kirjastossa
Satutuokioihin ovat syksyn aikana tervetulleita
kaikki alle kouluikäiset lapset huoltajan kanssa.
Satutuokio kestää puolisen tuntia kerrallaan ja
tuokion aikana kuullaan lyhyitä satuja ja kertomuksia. Satutuokiot pidetään kirjaston Pellavasalissa, kulku suoraan saliin myös kirjaston alaoven
kautta.
Satutuokiot järjestetään syksyn aikana joka
toinen perjantai klo 9.30 seuraavasti:
13.9.2013
27.9.2013
11.10.2013
25.10.2013
8.11.2013
22.11.2013 ja
13.12.2013

Asiakaspäätteiden ajanvaraus
Kirjaston asiakaspäätteiden ajanvaraus on uudistunut. Varataksesi ajan kirjaston tietokoneelle
tarvitset kirjastokortin ja siihen liitettävän pinkoodin. Varauksen voi tehdä kirjaston tietokoneella sekä myös omalta kotikoneelta. Lisätietoja kirjaston internet-sivuilta.

Tervetuloa kuulemaan kertomuksia ja tarinoita
satujen ihmeellisestä maailmasta!
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E-kirjoja kirjastossa
Muistathan… kirjasto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kokeilla e-kirjojen käyttöä vuoden
2013 loppuun saakka.
Lisätietoja sekä ohjeet lukuohjelman lataamiseen ja e-kirjojen lainaamiseen löydän kirjaston internet-sivuilta

Medialuokan toiminta
Kirjaston Medialuokka on kaikkien kuntalaisten
monipuolisessa käytössä. Syksyn aikana luokassa
järjestetään mm. ohjattuja Kone on vapaa –tunteja
sekä tunteja oppilasryhmille. Myös yhdistykset ja
seurat voivat varata Medialuokan omaan käyttöönsä. Medialuokan käytöstä peritään hinnaston
mukainen maksu. Luokassa on opettajakoneen
lisäksi käytössä kymmenen tietokonetta.
Medialuokan varaukset puh. 040 174 5091

Kirjastossa tapahtuu
Syksyn 2013 aikana kirjastossa vietetään erilaisia
teemapäiviä. Syyskuun puolivälissä juhlistetaan
Mika Waltarin syntymäpäivää kirjailijan tuotantoon liittyvällä kirjavinkkauksella ja diaesityksellä. Lokakuun alussa vietetään Mielikirjapäivää,
jolloin kirjastossa on mm. kirjanäyttely mieluisimmista lukukokemuksista sekä ohjattua toimintaa oppilasryhmille.
Lokakuun lopulla Kansainvälinen nallepäivä valtaa kirjaston nallemaisella teemalla. Satutuokioissa vierailee ihka oikea nalle ja kirjastossa voi osallistua nalleaiheiseen tietokilpailuun. Marraskuun
puolelle siirryttäessä vietetään Pohjoismaista kirjastoviikkoa dekkareiden ja glögin merkeissä ja
joulua lähestyttäessä vietetään joululahjavalvojaisia Kirja kierrätykseen- teemalla ja lukuvinkeillä.

Lehtimuutokset vuodelle 2014
Kirjaston lehtimuutokset vuodelle 2014:
Kotipuutarhan tilalle on tilattu Viherpiha
Essentials lehden tilalle on tilattu brittiläinen
Woman & Home
Lisäksi uusina lehtinä on tilattu Pets-lehti sekä
Koti & keittiö

Kirjankierrätyspiste kirjastossa!
Asiakkaiden toiveesta olemme sijoittaneet kirjastoon vaatenaulakoiden yhteyteen
kirjankierrätyshyllyn. Voit tuoda kierrätyspisteeseen omia tarpeettomaksi jääneitä
kirjojasi tai viedä sieltä uusia lukemattomia aarteita kotihyllyysi.
Kierrätyshylly on pieni, joten älä tuo montaa kirjaa kerralla.
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Vapaa-aikatoimi
Aukioloaikoja

Yhteystiedot

PONU aukioloajat
(Koskitie 2, aukioloaikoina puh. 040 174 5073)
ma-ti
18-21 (+ma junnukerho 16-17.30)
to (junnut) 16-19
pe-la
18-22

Vt. Vapaa-aikasihteeri Panu Oranne 040 174
5066 panu.oranne(at)pornainen.fi

PANKKI (toimisto) aukioloajat
ti-ke
9-16
to
9-18
ma ja pe
sovittaessa

Etsivät nuorisotyöntekijät
- Rea Gomes 040 174 5069,
rea.gomes(at)pornainen.fi
- Kaj Möller, 040 174 5078,
kaj.moller(at)pornainen.fi

Liikunnanohjaaja Minna Pudas 0400 937 704
minna.pudas(at)pornainen.fi

Viikoittainen toiminta 2013
LAPSET JA NUORET

AIKUISET JA IKÄIHMISET

HarrasteSähly

Eläkeläisten vesijumpparetket

7 - 12 -vuotiaille yläkoulun liikuntasalissa lauantaisin klo 18 - 19 alkaen 7.9. Kaikki innokkaat
ovat tervetulleita mukaan. Lisätiedot vapaaaikatoimesta tai Toni Tojkander 040 561 1141.

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! Vesijumppapäivät syksyllä: 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11.,
19.11. ja 3.12.

Junnukerho- JuKe
kokoontuu PoNulla maanantaisin kello 16 - 17.30.
Kyseessä on 4.-6.-luokkalaisille avoin kerho, jonka toiminnan päättävät osallistujat itse aina edellisellä kerralla. Ei ilmoittautumisia, ovi auki n.
16.15 asti, jolloin toiminta alkaa, kesken ei tulla
mukaan. Ohjaajana Riina Haapakoski.

Senioritanssit
jatkuvat yläkoulun liikuntasalissa keskiviikkoisin
klo 14.30 - 16.00 alkaen 4.9. 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!

HIPHOP -kerho
3.-5.-luokkalaisille tytöille ja pojille Parkkojan
koululla keskiviikkoisin klo 16 - 17 alkaen 25.9.
Vetäjänä toimii Ellinoora Hyttinen. Ilmoittautuminen sähköisesti!

Eläkeläisten ohjattu kuntosalitunti
on maanantaisin Yhtenäiskoulun kuntosalissa
13.00 - 14.00 alk. 2.9. Tunti koostuu laitteilla
tehtävistä lihaskuntoliikkeistä.

Lautapelikerho
yhteistyössä Kirkkiksen kanssa
2.-3.-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin klo
13.30 – 15.00 Kirveskoskitalon kirjastoluokka.
Vetäjänä toimii Jenna Heuramo. Toiminta on
maksutonta, ilmoittautuminen sähköisesti.
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Tasapaino- ja toiminnallisen harjoittelun
ryhmä

Venyttelyjooga
Koulukeskuksen liikuntasalissa torstaisin klo
15.45 - 17.00. Ryhmän vetäjänä toimii joogaopettaja Tuula Mannonen. Ensimmäinen kerta on 5.9
ja viimeinen 17.11. Venyttelyjoogan kausimaksu
on 20 €/hlö. Kausimaksu laskutetaan syyskauden
alussa kahden ilmaisen tutustumiskerran jälkeen.

maanantaisin kello 14.00 - 15.00 Yhtenäiskoulun
kuntosalissa alk. 2.9. Tunnin aikana harjoitetaan
monipuolisesti lihaskuntoa ja tasapainoa kehon
painon ja eri välineiden avulla.

KeppiJumpat

Keho Kuntoon Itselle

Ma klo 19.00 - 20.00 Parkkojan liikuntasali, ti
18.30 - 19.30 Laukkosken seuratalo. Syyskauden
ensimmäiset kerrat ovat ma 9.9 ja ti 10.9 ja viimeiset kerrat ma 16.12 ja ti 10.12. Mukaan keppi
ja matto! KKI- jumpan kertamaksu on 2 €/hlö tai
vuosimaksu 30 euroa (Parkkoja tai Laukkoski).

Voima- ja kuntosalikurssi. To klo 18.30 - 20.00,
Pornaisten Yhtenäiskoulun kuntosali 14.11.20137.2.2014. Kurssin aikana järjestetään 10 ohjauskertaa. Kevään kurssimaksu on 20 €/hlö. Kurssi
on suunnattu pääasiassa yli 35-vuotiaille miehille
ja naisille. Kaikentasoiset kuntoilijat ovat tervetulleita! Ohjaajana toimii Heavy Teamin Kaj Mattila.
Ilmoittautuminen sähköisesti!

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

Parkkojan koulun liikuntasali
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto
Mäntsälän Kansalaisopiston syksyä
Syyslukukausi on käynnistynyt ja suurin osa kursseista on saatu alkamaan. Monilla kursseilla on
kuitenkin tilaa ja niistä kannattaa kysyä toimistostamme. Myöhemmin syksyllä on alkamassa kaksi
uutta kurssia.

KOTIPUUTARHAN YRTIT JA
KÄYTTÖVINKIT (710361)
Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi A,
Koulutie 4
1.10.–22.10.2013 ti 18.00–21.15
Kauppayrttineuvoja Satu Sinikka Hovi
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tutustutaan sellaisiin maukkaisiin kauppa- ja luonnonyrtteihin, joita on helppo kasvattaa
omassa puutarhassa. Kurssilla opit yrttien kasvatuksesta ja niiden käytöstä sekä ravintona että
terveyden edistäjinä. Opit konsteja, jotka auttavat
jokapäiväiseen jaksamiseen. Kurssilla laitamme
terveellistä ja maukasta ruokaa yrteistä sekä
teemme niistä myös helppoa kotikosmetiikkaa.
Ensimmäisellä kerralla on luentoa 3 oppituntia klo
18.00–20.30. Muut kokoontumiset 4 oppituntia
klo 18.00–21.15 kotitalousluokassa.

PUUTYÖ (110466)
Pornaisten yläkoulu, luokka Verstas, ovi F,
Koulutie 4
24.10.2013–13.2.2014 to 18.00–20.30
Puuseppä, teknikko Jouko Jokinen
Kurssimaksu 52,00 €
Puutyökurssi tavoitteena on valmistaa käyttö- ja
koriste-esineitä puusta opiskelijan toiveiden mukaisesti. Töihin mukaan omat puumateriaalit, liimat ja pintakäsittelyaineet. Koneiden ja laitteiden
käyttö opetetaan. Koululla ei ole säilytystilaa töille. Soveltuu kaikille puutöistä kiinnostuneille.

Kansalaisopiston järjestämä taiteen perusopetus Pornaisissa
Kansalaisopisto järjestää Pornaisissa taiteen perusopetusta visuaalisilla taiteenaloilla kuvataiteessa ja käsityössä. Opetus on
järjestetty yleiseen oppimäärään mukaan ja se on laajuudeltaan
yhteensä 10 kurssia ja laskennalliset 500 oppituntia
Taiteen opiskelu avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää
taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tavoitteena on, että oppilas kehittää omaa ajatteluaan ja luovuuttaan
elämän eri alueilla. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen
ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus
tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden yksilölliset erot ja oppilaan kehittymistä tuetaan
hänen omista lähtökohdistaan.
Taiteen perusopetus perustuu lakiin (633/1998) ja sen mukaan
taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää
ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen
opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista
itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja
korkea-asteen koulutukseen.
Kuva kesäkurssilta, ottanut Risto Ojanen, Hyvän Työn Konttori Oy
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Lukuvuonna 2013–2014 Pornaisissa on tarjolla seuraavat ryhmät:
KUVATAIDE PERUSKURSSI 3
(110361)
9.9.2013–7.4.2014 ma 15.30–17.00
Kurssi on tarkoitettu pääasiassa vuosina
2002–2005 syntyneille.
KUVATAIDE PERUSKURSSI 6
(110362)
9.9.2013–7.4.2014 ma 17.30–19.00
Kurssi on tarkoitettu pääasiassa vuosina
1999–2001 syntyneille
NUORTEN KUVATAIDE (110363)
9.9.2013–7.4.2014 ma 17.30–20.00
Kurssi on tarkoitettu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille yli 13-vuotiaille
nuorille.

piirros Markku Haapaniemi

KÄSITYÖ PERUSKURSSI 6
(110460)
10.9.2013–1.4.2014 ti 15.30–17.00
Kurssi on tarkoitettu pääasiassa vuosina 1999–
2001 syntyneille.

Lue lisää kurssien tarkemmasta sisällöstä opiston
internet sivuilta www.mantsalanopisto.fi tai lisätietoja voi kysyä opiston toimistosta 040 314
5371. Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta on
viimeksi keväällä 2011 päivittänyt käyttämämme
opetussuunnitelman. Kokonaisuudessaan opetussuunnitelma on luettavissa kotisivuiltamme.

Korjauksia Pornaisten Palveluhakemiston 2013–2014 tietoihin
Kesällä ilmestyneestä palveluhakemistosta on löytynyt muutamia virheitä, jotka on korjattu sähköiseen hakemistoon ( www.pornainen.fi ja www.yrittajat.fi/fi-FI/uudenmaanyrittajat/pornainen)
•
•

•
•
•

s. 21: Yksityisiä perhepäivähoitajia: Salme Snellman (hakemistossa
väärä etunimi)
s. 61: Parturi-Kampaamo Heli, rivitietojen yhteystiedot väärät, saman sivun ilmoituksessa oikeat tiedot: Keisarintie 2, puh. 019 66 47 684, 050
34 60 613
s. 77: TT-Matkat Oy, oikea s-osoite: tapani.teikari@ttmatkat.fi
s. 85: Karaattirakenne Oy, rivitietojen puhelinnumerossa virhe, s. 86 ilmoituksesta löytyy oikea numero: 0400 544 366
s. 92: Vianor, Mäntsälän toimipiste, oikea osoite on Linnatie 5
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Sivistystoimi
Uusi peruskoulujen koulukuraattori Tanja Toiviainen esittäytyy
Olen aloittanut koulukuraattorin toimessa täällä Pornaisissa elokuun alusta. Kunta kouluineen, oppilaiden ja henkilökunnan
osalta, vaikuttaa oikein mukavalta ja viihtyisältä työpaikalta.
Koulukuraattorin tehtävät ovat minulle entuudestaan tuttuja aiemmasta työstäni Kymenlaaksossa, tämän lisäksi olen myös ollut
aiemmin mm. opettajana, sosiaalityöntekijänä sekä työvoimapoliittisissa koulutuksissa kouluttajana ja koulutussuunnittelijana.
Tässä työssä erityisen tärkeää on verkostoituminen eri ammattikuntien ammattilaisten kanssa sekä erityisesti nykyisellään eri
kuntien kanssa yhdistetyn palveluverkoston palveluiden hyödyntäminen tarpeen niin vaatiessa.
Päivittäisessä työssäni koulukuraattorina olen oppilaiden arjessa
näkyvä tukihenkilö, joka antaa ennalta ehkäisevää ohjausta ja
tukea lapsille ja nuorille sekä tarvittaessa heidän huoltajilleen.
Keskeisimpiä teemoja oppilaan koulunkäynnin ja hyvinvoinnin
edistämisessä ovat: opiskelu, kaveri- tai parisuhdeasiat, perheelämä, murrosikä ja mielenterveys. Toivottavaa olisi, että tuen
piiriin pääsemiseksi ei olisi minkäänlaista uskalluksesta johtuvaa
kynnystä vaan, että oppilaat ja huoltajat ottaisivat rohkeasti yhteyttä, jolloin päästään yhdessä miettimään sopivia työtapoja
huolen poistamiseksi.

koulukuraattori Tanja Toiviainen

Työn ideologia ja ohjauksellinen motto:
Pyrin työssäni aina näkemään ihmisen persoonan
hänen käyttäytymisensä sekä ulkoisen olemuksensa takana. Koulutuspohjani on kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen, ja lähtökohtani motivoiva ratkaisukeskeinen ohjaus.

mutta itse painottaisin ensisijaisesti ihmistuntemusta ja tukevaa läsnäoloa opetuksen rinnalla. Tunnistan oman vastuuni opetus, koulutus- ja kasvatusalalla ja pyrin kehittämään ja vahvistamaan
omaa erityisaluettani eräänlaisena ihmistyön asiantuntijana.

Oppimisongelmien ja muiden koulumaailmassa
esiin tulevien moninaisten ongelmien kasvaessa
välittävän aikuisen, omaa toimintansa arvioivan
ammattilaisen, rooli on ensisijaisen tärkeä. Ihmistyössä ei ole valmiita kaavoja, ennakoida kyllä voi,

Koulut:
Yhtenäiskoulu
Jokimäki + Laukkoski
Parkkoja + Halkia

ma
x

Toivon pedagogiikka:
"Eletty elämä on osa historiaani, se kuinka sen
näen tänään tai huomenna voi vaihdella - samoin
kuin se, kuinka näen huomisen."

KURAATTORI KOULUILLA
ti
ke
to
x
x
x

Yhteydenotto:
Tanja Toiviainen, p. 040736 85 44, tanja.toiviainen@pornainen.fi
(tai Helmi-reissuvihkoviesti)
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Kirkkis
Pornaisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry – Kirkkis
Kesä meni – syksyi saapui. Koulu on alkanut, samoin Kirkkis aktivoituu kesän lomailun jälkeen. Tänä vuonna tulemme panostamaan kulttuuriin, kerhotoimintaan ja jäsenmäärän/aktiiviringin kasvattamiseen.
Tule sinäkin mukaan mukaviin tapahtumiin/kerhoihin.
Seuraa toimintaamme facen
(www.facebook.com/kirkkis) tai
kotisivujemme
(www.kirkkis.yhdistysavain.fi)
kautta.
Mukavaa syksyä toivottaa
Kirkkiksen hallitusväki!
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Mika Waltarin koulu

Kuva: urakka-asiakirjamappeja

Kuva: urakkasopimuksen allekirjoitus

Mika Waltarin koulun urakkasopimukset allekirjoitettiin
Mika Waltarin koulun uudisrakennus rakennetaan
nykyistä Jokimäen koulua vastapäätä, Anttilantien
toiselle puolelle olevalle rakentamattomalle peltotontille, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski.

Pääurakoitsija

Koulu sisältää opetustilat 0 – 6 luokka-asteille,
500 m2 liikuntatilat sekä valmistuskeittiön.

Sähköurakoitsija

Putkiurakoitsija
Ilmastointiurakoitsija

Rakennusautomaatio
Rakennuksen laajuustiedot:
Bruttopinta-ala
2969 br-m2
Kerrosala
2656 ke-m2
Tilavuus
18 300 m3

Etelä-Suomen
Perustuspalvelu Oy
LVI Arina Oy
Lemminkäinen
Talotekniikka Oy
Sähköpalvelu
Koskela Oy
Arealtec Oy

Urakkasopimusten yhteissumma on 5.909.050 €.
Rakennustöiden valmistelu aloitettiin jo viime
vuoden lopussa erillisurakkana tehdyllä rakennuspohjan paalutustöillä, kuva alla.

Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt H & M Arkkitehdit Lahdesta sekä erikoissuunnittelun Wise
Group Finland Oy Helsingistä.

Suunnitelman mukaan rakennustöitä tehdään vuoden 2014 syksyyn asti ja loppuvuodesta tilat kalustetaan niin, että oppilaat pääsevät aloittamaan
uusissa tiloissa kevätkauden 2015 alusta lukien.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 26.8.2013,
kuvat yllä.

Kuva: rakennuspohjan paalutusta
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Hyötinmäki
Aktiivisten ihmisten asuinalue Hyötinmäkeen
Resort Style Living yhtiö on
käynnistänyt Hyötinmäen
asuinalueen ennakkomarkkinoinnin Kotojärvi Golfin
naapurissa.
RSL yhtiö kehittää vapaaajan ja asumisen yhdistäviä
asuinalueita ja Pornaisten
kunnan omistama Hyötinmäki on käynnistynyt uutena kohteena heinäkuun puolivälissä. Tavoitteena on
luoda Hyötinmäestä aktiivisten ihmisten asuinalue
rakentamalla alueelle vapaa-ajan palveluita ja harIlmakuvassa näkymää Hyötinmäen alueeseen ja Kotojärven golf-kentälle.
rastuspaikkoja.
Yhtiö rakennuttaa alueelle mm. lasten leikkialueen ja liikuntakentän, jossa voi pelata tennistä, koripalloa,
sählyä tms. RSL toteuttaa alueen asukkaiden käyttöön myös www-palvelun tiedonjakokanavaksi ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Alueen yhteyteen toteutetaan etätyötilat alueen asukkaiden käyttöön.
Alueen rakentamisen ja markkinoinnin yhteistyökumppaneina on mm. Honkarakenne, Pohjolan Design-talo
sekä Omakoti- messut. Hyötinmäki tulee olemaan esillä mm. Omakoti- messuilla Vantaan Myyrmäellä lokakuun lopulla.
RSL haluaa myös tuoda paikalliset
palvelut vahvasti tulevien asukkaiden tietoisuuteen ja aktiiviseen
käyttöön. "Toivomme yhteydenottoja kartoittaaksemme alueen tarjontaa erityisesti lähiruoka, kodinhoito, rakentaminen sekä vapaaajan viettoon liittyviltä palveluntuottajilta.", kannustaa toimitusjohtaja Teemu Lahtinen.
Voit lukea Hyötinmäesta lisää
www-sivuilta www.hyotinmaki.fi.
Sieltä löytyy myös tarkemmat yhteystiedot.
Hyötinmäen porukka pyysi toivottamaan kaikille lukijoille oikein
mukavaa ja aurinkoista syksyä!
Kuva: Hyötinmäen ilmavoimat potretissa - oikealla lennonjohtona
RSL:n Tommi Kolehmainen ja kunnanjohtaja Markku Hyttinen ja
vasemmalla itse Aerotekniikka Oy:n pilotit.

RSL/Tommi Kolehmainen, p. 0400 885088
tai Teemu Lahtinen, p. 050 3302807
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Rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto
Muutoksia rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun henkilöstössä
Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikössä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut
muutoksia henkilöstössä.

maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat,
vesilain mukaiset tehtävät, jätelain mukainen valvonta Myrskylässä ja Pukkilassa, luonnonsuojelu
sekä maastoliikennelain mukaiset tehtävät.

Toimialajohtaja Päivi Kauppinen-Ketoja siirtyi
1.9.2013 Porvoon rakennusvalvontapäälliköksi, ja
rakennustarkastaja Antti Ikonen siirtyi Päivin
paikalle toimialajohtajaksi toistaiseksi. Matti
Männikkö jatkaa rakennustarkastajana.

Minna Isokalliolle kuuluvat mm. viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet),
maatalouden ympäristönsuojelu, jätelain mukainen valvonta Askolassa ja Pornaisissa, tilapäinen
melu ja tärinä sekä pilaantunut maaperä. Minna
Isokallio päivystää Pornaisissa pääsääntöisesti
keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.

Vt. toimialajohtaja Antti Ikosen tehtäviin kuuluu
rakennuslupa-asiat asema- ja ranta-asemakaavan
ulkopuolisilla alueilla, poikkeuslupa-asiat, suunnittelutarveratkaisut sekä neuvonta ja valvonta
edellä mainituissa asioissa. Lisäksi Antti Ikonen
hoitaa kaikki Pukkilan rakennuslupa-asiat. Hänet
tavoittaa numerosta 0400 841 151.

Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasillan tavoittaa puhelinnumerosta 040 763 9420 ja Minna
Isokallion numerosta 0400 500 244.
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikössä
asiakaspalvelussa toimivat toimistosihteeri Taina
Ahola puh. 040 710 9108 ja osa-aikainen palvelusihteeri Pia Lindeman-Seuri puh. 040 710 9107.

Rakennustarkastaja Matti Männikkö hoitaa rakennuslupa-asiat sekä valvonnan ja neuvonnan asema- ja ranta-asemakaava-alueilla (myös hajaasutusalueiden täydennysrakentamista koskevat
lupa-asiat) Pornaisissa, Askolassa ja Myrskylässä.
Lisäksi Matti Männikölle siirtyivät aikaisemmin
toimialajohtajalle kuuluneet Asuntorahaston
korjaus- ja energiaavustusasiat. Matti Männikkö jatkaa päivystystä
Pornaisissa torstaisin klo
16.00–18.00. Muuna
aikoina hänet tavoittaa
parhaiten puhelinnumerosta 0400 415 083.

Sähköposti henkilöille on
etunimi.sukunimi@askola.fi

Ympäristönsuojeluyksikössä tehtäviä hoitavat
ympäristönsuojelusihteeri
Tommi Maasilta ja ympäristönsuojelusihteeri
Minna Isokallio.
Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasillalle
kuuluvat muun muassa

Kuva: Rakennus- ja ympäristöosaston henkilökuntaa maastossa v. 2011
vas. Matti Männikkö, Antti Ikonen, Juhani Karilas, Tommi Maasilta,
Taina Ahola, Päivi Kauppinen-Ketoja ja Minna Isokallio.
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Mustijoen perusturva

Lääkäripalvelu Aurinkomäessä ja Pornaisten
kotihoidossa
Vanhainkodin ja kotihoidon
lääkäripalvelut on hoitanut
Doctagon viimeisen vuoden
ajan. Asiakkaat ovat saaneet
hyvää ja laadukasta hoitoa, ja
yhteistyö Doctagonin
työntekijöiden kanssa on
sujunut saumattomasti.
Hankintalain mukaisesti
Mäntsälän kunta on kilpailuttanut Pornaisten lääkäripalvelun Aurinkomäen
vanhainkodin ja kotihoidon
osalta. Uusi yrittäjä HoivaNet
aloittaa 1.10.2013.
Palvelun tuottajan vaihtuminen pyritään hoitamaan käytännössä niin, että siitä koituu
mahdollisimman vähän muutoksia asiakkaalle. Jatkossakin
Aurinkomäen vanhainkodin ja
Pornaisten kotihoidon
asiakkaat saavat yksilöllistä
ja laadukasta hoitoa.
(tiedot antoi: Minna Koivumäki)
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”IKÄIHMISET LIIKENTEESSÄ”
Pornaisten kunta järjestää ikäihmisille
suunnatun liikennepainotteisen
iltapäivätilaisuuden
kunnantoimiston valtuustosalissa
tiistaina 8.10.2013 kello 13.00–15.00.
Tilaisuuteen on kutsuttu puhumaan poliisin,
Liikenneturvan ja
terveydenhuollon edustajat.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!
Tervetuloa kaikki liikenteestä ja liikkumisesta kiinnostuneet kuntalaiset!
Pornaisten kunnan
liikenneturvallisuustyöryhmä
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Pornaisten lähipoliisi vaihtunut
Lähipoliisi
Lähipoliisit toimivat pääosin sivutoimisesti
suorittaen pääsääntöisesti normaaleja poliiseille kuuluvia tehtäviä.
Lähipoliisitoiminta on poliisin, sidosryhmien
ja kansalaisten yhteistyötä turvallisuuden
luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena on
ennalta ehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä. Yhteistyö koulujen kanssa sekä
varhainen puuttuminen lasten ja nuorten
rikoksiin ovat lähipoliisitoiminnan tärkeitä
teemoja. Pääpaino on lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

Terveisiä poliisista
Koulut ovat alkaneet ja syksyn pimeät illat ja aamut pikkuhiljaa saapuvat. Liikenteessä on nyt paljon pieniä ja
vähän isompiakin koululaisia. Haluammekin muistuttaa
lasten ja nuorten vanhempia kiinnittämään huomiota lastensa liikkumiseen ulkona. Heijastimet tulisi taas kaivaa
esille piironkien laatikoista ja kiinnittää vaatteisiin pimeällä ja hämärällä liikuttaessa ja polkupyörien valojen toimivuus tarkistaa.
Pornainen on pitkien välimatkojen kunta ja nuorten keskuudessa mopot ovat suosittuja kulkuvälineitä. Mopot
ovatkin usein ainoita mahdollisia kulkuneuvoja, joilla
nuorten on mahdollisuus kulkea paikasta toiseen ja tavata
kavereita. Poliisi kohtaa usein valvontaa suorittaessaan
liikenteessä mopoja, jotka kulkevat selvästi enemmän kuin
sallitut 45 km/tunnissa. Mopojen virittäminen on nykypäivänä jopa nuorten vanhempien mielestä jo lähes hyväksyttävää toimintaa. Näin ei kuitenkaan saisi olla. Mopojen
virittäminen kun saattaa aiheuttaa erittäinkin ikäviä seuraamuksia. Eikä vähäisimpiä näistä seuraamuksista ole
mahdolliset onnettomuudet, joihin viritetyillä mopoilla voi
joutua, Mopojen jarrut ja rakenteet kun eivät ole suunniteltu sellaisiksi, että ne toimisivat tarkoitetulla tavalla korkeammissa nopeuksissa.
Tehdään yhdessä turvallinen syksy kaikille.
Kirjoittaja on Niko Mannisen tilalle tullut
Pornaisten alueen uusi lähipoliisi, vanhempi
konstaapeli Susanna Ekqvist, susanna.ekqvist@poliisi.fi

Valtaosa lähipoliisin työstä muodostuu lasten
ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lähipoliisit toimivat koulupoliiseina ja vierailevat
ala- ja yläkouluilla pitämässä liikennevalistus- ja laillisuuskasvatusluentoja. Lasten ja
nuorten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi
lähipoliisi toimii myös yhteistyössä sosiaalitoimen, lastensuojelun ja nuorisotoimen
kanssa.
Lähipoliisin lisäksi nuorten kanssa työskentelyyn osallistuu ryhmä koulupoliiseja, jotka
auttavat lähipoliiseja alueellaan laillisuus- ja
liikennevalistus tuntien osalta. Lähipoliisi
osallistuu omalla alueellaan viranomaisyhteistyöhön, esimerkiksi kunnan turvallisuussuunnitteluun ja liikenneturvallisuustyöryhmien työskentelyyn.
Lähipoliisi toimii yhtenä linkkinä kansalaisten ja poliisin välillä. Vuorovaikutteinen ja
kansalaisläheinen yhteistyö on saanut positiivista palautetta. Vuorovaikutuksen kautta
poliisin valvontaa pyritään ohjaamaan alueille, joissa kansalaiset kokevat turvattomuutta
ja joilla esiintyy liikenteellisiä häiriöitä. Lähipoliisiin voi ottaa yhteyttä, mieluiten sähköpostitse, kun kaipaa poliisin neuvoja lähiympäristöä koskevissa kiireettömissä asioissa.
Kiiretapauksissa avun saa hätänumerosta
112.
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
Jätteiden monilokerokeräys laajenee syyskuussa
Uusi monilokerokeräys laajenee kattamaan
koko Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueen.
Kierrätystä helpottavan nelilokeroisen astian
tilaajia on tällä hetkellä noin 1 000.

tutkimushankkeen yhteydessä Aalto-yliopiston
kanssa.
- Tulokset rohkaisivat aloittamaan uuden keräystavan. Yli 80 % tutkimushankkeeseen osallistuneista koki jätehuollon palvelutason parantuneen.
Myös kierrätysmateriaalien saanto oli yli kaksinkertainen ekopistekeräykseen verrattuna, kertoo
Tuija Klaus.

Monilokerokeräys on vaihtoehto oman pihan sekajäteastialle. Siinä on omat lokeronsa kartongille,
paperille ja sekajätteelle sekä neljäs lokero, johon
lajitellaan sekä lasi että metalli. Jätteet noutaa
nelilokeroinen keräysauto, joka pitää jätteet erillään keräyksen aikana. Sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön ja paperi, kartonki, metalli ja lasi
teollisuudelle uudeksi raaka-aineeksi.

Monilokerokeräykseen voi vielä liittyä. Jos asuinalueella on vähintään 10 tilaajaa, niin keräys voidaan aloittaa syksyn aikana. Muuten keräys alkaa
heti kun tilaajia on tarpeeksi. Keräysastioita on
kahta eri kokoa, 360 litraisen astian tyhjennyshinta on 13,94 euroa/tyhjennys ja 660 litraisen 16,53
€/tyhjennys.

- Lokerokeräys on jo aloitettu Sipoossa ja nyt
laajennamme sen muihin kuntiin; Askolaan, Loviisaan, Pornaisiin ja Porvooseen. Viikkojen 35 ja
36 aikana toimitamme noin 700 lokeroastiaa uusille asiakkaille, kertoo Itä-Uudenmaan Jätehuollon palvelupäällikkö Tuija Klaus.

Lisätietoa ja tilaukset Itä-Uudenmaan Jätehuollon
asiakaspalvelusta 0200 70707, asiakaspalvelu@iuj.fi tai osoitteesta http://www.iuj.fi/uusiekokokeilu-helppo-homma.aspx

Monilokeropalvelua kokeiltiin vuonna 2012 sipoolaisissa omakotitaloissa. Kokeilu toteutettiin

www.iuj.fi

Kuva: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kotisivuilta
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KEUKE – Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Haluatko keskustella yritysneuvojamme kanssa yrityksesi kehittämisestä? Jos vastasit
kyllä, varaa aika Keuken
maksuttomaan yritysneuvontaan. Soita 050 341 3210 tai
lähetä sähköpostia osoitteeseen: keuke@keuke.fi .

Keuke saa yrittäjiltä pelkkiä kiitettäviä
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
(KEUKE) on uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan parantanut entisestään palveluitaan. Jopa 93 prosenttia kyselyyn vastanneista
suosittelisi Keuken yritysneuvontapalveluja muille yrityksille ja yrittäjille. Viime vuonna vastaava
luku oli 86. Keuken palvelujen arvostus ja tunnettuuden kasvaminen näkyi myös siinä, että 20 prosenttia asiakkaista hakeutui Keuken palveluihin
yrittäjäkollegan suosituksesta. Viime vuoden kyselyyn vastanneista 15 prosenttia oli tullut kollegan suosittelemana.

– Rekrytointien kautta olemme vahvistaneet kuluneen vuoden aikana osaamistamme ja saaneet
myös lisäresursseja neuvontatyöhön. Olemme
voineet olla aktiivisia ja ottaa meiltä päin yhteyttä
asiakkaisiin.

Markkinointi ja talousasiat tapetilla
Kyselyn mukaan suurin osa asiakkaista haki Keukesta neuvoa liiketoiminnan arviointiin, markkinointiin ja talous- ja rahoitusasioihin. Lisäksi neuvontaa haettiin osaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen ja innovaatioasioihin, verkostoitumiseen, myyntiin ja asiakashallintaan sekä omistajanvaihdosasioihin.

Keuken asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin
kesä-heinäkuun aikana sähköisenä Internetkyselynä, ja se lähetettiin kaikille toukokuun 2012
ja huhtikuun 2013 välisenä aikana Keukessa asioineille yritysasiakkaille. Keuke tuottaa maksuttomia yritysneuvontapalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueilla toimiville
yrityksille. Perusneuvonnan lisäksi Keuken tehtäviin kuuluu luoda edellytyksiä uudelle elinkeinotoiminnalle. Keuken asiakkaina on vuositasolla
noin 1000 keskiuusmaalaista yritystä ja neuvontatapahtumia kirjataan samana aikana reilut 3000
kappaletta.

Suurin osa, 89 prosenttia vastaajista, koki saaneensa neuvoa haluamiinsa asioihin. Sen lisäksi
82 prosenttia koki neuvonnan olleen hyödyllistä
oman yritystoiminnan kehittämisen kannalta.
– Kyselyn pohjalta osaamme tarjota asiakkaille
oikeita palveluja. Keuken järjestämät koulutus- ja
infotapahtumat ovat vetäneet viimeisen vuoden
aikana salit täyteen, joten oikealla tiellä tunnumme olevan asioiden kanssa kaikin puolin, Elina
Pekkarinen toteaa.
Keuken palveluiden asiantuntevuus arvostettiin
kyselyssä huippuunsa. Koulunumeroilla 4–10
arvosteltuna Keuken asiantuntemus sai arvosanaksi 8,8. Palveluhalukkuudesta arvosanaksi tuli 9,2
ja ripeydestä 8,9.

– Toteutimme vastaavan kyselyn myös viime
vuonna ja on todella upeaa huomata, miten olemme pystyneet entisestään parantamaan asiakkailta
saamiamme hyviä arvosanoja, sanoo Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen.
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Käsityökeskus Aivina
Tule kutomaan Pornaisten käsityökeskus Aivinaan
Kun loimien pituus on tavallisesti 20–30 metriä,
niin mahdollisuus päästä kutomaan on hyvä. Jokainen kutoja maksaa kutomisestaan vain materiaalikulut eli loimen metrihinnan ja lisäksi kuteen
hinnan, jos käyttää Aivinan kudemateriaalia.
Huomioida kannattaa, ettei kutomisesta joudu
maksamaan kudontapäivämaksua, mikä yleisesti
on kudontapisteissä melkoinen menoerä ja aiheuttaa myös kutomisen kiirehtimistä, ettei päiviä
kerry turhaan.

Mäntymäentie lähtee kirkon kohdalta ja tien oikealla puolella ensimmäisen rakennuksen kellarikerroksesta löytyy käsityökeskus Aivina. Aivinassa
on mahdollisuus kutoa kangaspuissa monenlaisiin
loimiin mitä itse haluaa. Käsityökeskuksen toiminnasta pitää huolta Pornaisten Palttinavintti ry
ja lisäksi kansalaisopisto pitää siellä kudontakurssia vuosittain. Tarkoituksena on antaa perustietoa
kankaiden luomisesta, rakenteesta ja rakentamisesta sekä materiaaleista, joita kannattaa kangaspuissa käyttää.

Kaikki kudonnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita
osallistumaan toimintaan ja kertomaan toiveitaan.
Jos kutominen kiinnostaa, mutta ei ole vielä ennen
kutonut, saa halutessaan ohjausta jopa kädestä
pitäen ja oppii perusasiat niin hyvin, että selviää
kutomisesta itsenäisesti. Myöskään mitään ikärajoitusta ei ole, mutta kovin nuorilla kutojilla toivotaan olevan kotoa saatu lupa mukanaan, jotta ei
tule ristiriitaa kuluista. Yleensä ne pystytään pitämään hyvin kohtuullisina eli saamme eri yrityksiltä yleensä alennusta materiaalien hankinnassa,
toisin kuin yksityishenkilöt. Lisäksi Aivinassa on
jokaisella kiinnostuneella mahdollisuus tutustua
eri yritysten materiaaleihin, laatuun ja väreihin,
jos haluaa tilata itselleen kotiinsa kudontamateriaalia tai käydä ostamassa itselleen kudetta Aivinan loimen kutomista varten.

Tarjolla on aina useita erilaisia loimia. Yleensä on
aina matonloimi, joka voi olla kapeasta hyvin
leveään eli 185 cm asti ja väriltään luonnonvaalea
tai musta. Mattoa voi jokainen kutoa itse leikkaamistaan kuteista tai ostaa haluamansa väriset kuteet. Tavallisesti on tarjolla myös aina huopaloimi,
joka väritykseltään on sen mukainen, mitä kulloinkin on eniten toivottu. Loimen värisiä lankoja
tilataan niin paljon, että niitä riittää myös kudontaan, mutta kutoja voi käyttää toki omia lankojaankin. Hyvin usein on loimi myös kaitaliinan tai
laudeliinan kutomiseen tai pöytäliinaa tai pyydeliinaa varten. Loimien suunnitteluun voi kutomisesta kiinnostunut vaikuttaa esittämällä kirjallisia
toivomuksia, joita pyritään ottamaan huomioon
aina, kun joku loimi on kokonaan kudottu ja puu
tyhjänä odottamassa uutta lointa. Tänä vuonna on
ollut ja tulee toinen loimi, josta voi kutoa kankaan
esimerkiksi laukkua varten tai muuhun samantyyppiseen käyttöön.

Käsityökeskus Aivina
puolesta Satu Hovi, puh. 040 564 0030

Aivinassa on myös käsityökahvila avoinna yleensä kuukauden toisena sunnuntaina klo 14–16.
Käsityökahvilasta ilmoitetaan Uusimaa-lehdessä
toiminta-palstalla. Käsityökahvila ei ole avoinna
kesäaikana eikä joulukuussa. Kahvilaan voi tulla
tekemään omaa käsityötään tai osallistua kulloinkin aiheena olevaan käsin tekemiseen. Samalla
voi tutustua tarjolla oleviin loimiin ja lisätä nimensä kutojien listaan ja sopia kutomisaikansa ja
haluamansa metrimäärän.
Sisäänkäynti käsityökeskus Aivinaan on talon Aurinkomäen palvelukeskuksen puoleisesta päädystä
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Harrastusmahdollisuuksia
Halkiassa sirkustellaan ja harrastetaan muutakin mukavaa
Syksy on edennyt niin pitkälle, että erilaiset kerhot ja harrastusryhmät käynnistelevät toimintaansa. Niin myös Halkiassa
Pornaisten Pohjoisen nuorisoseuran kerhot ovat pyörähtäneet
käyntiin syyskuun alussa. Nuorisoseurassa harrastamisen tavoite ei ole kilpaileminen vaan yhdessä tekeminen ja oppiminen turvallisessa ympäristössä. Tekemisen riemua koetaan
varmasti tulevana talvena, sillä kerhotarjonta on monipuolista.
Pääpaino kerhoissa on lasten ja nuorten toiminnassa, ryhmiä
on kaikkiaan kahdeksan. Löytyy harrastesählyä, satujumppaa,
teatterikerhoa, Tempoa Tenaviin -musiikkiliikuntaa ja perhekerhoa.
Erityistä mielenkiintoa herättävät sirkusryhmät. Nuorisoseurassa on toiminut jo parin vuoden ajan tenavasirkusryhmä,
jossa 5-6-vuotiaat lapset yhdessä vanhempansa kanssa tutustuvat sirkusmaailmaan akrobatian, tasapainoilun, yksinkertaisten välineiden ja yhteistoiminnan kautta.
Tenavasirkusta on ohjannut Arja Söderlund, joka on käynyt
järjestön sirkuskoulutuksissa ja innostunut kovasti alasta. Hän
jatkaa edelleen tenavasirkuksen ohjaajana. Lapset kasvavat ja
koske tälle kerholle haluttiin saada jatkumoa, päätettiin perustaa 1-3-luokkalaisille lapsille suunnattu sirkuskerho. Ohjaajaksi on saatu sirkusammattilainen Johanna Kohonen. Hän on
valmistunut Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalta keväällä
2012. Johanna aloitti sirkusharrastuksen 10-vuotiaana, ja nykyisin toimii pääopettajana Ohkolan nuorisoseuran Sirkus
Siriuksessa ja vierailevana opettajana muilla paikkakunnilla.

Johanna Kohonen, kuva: Heidi Kotilainen

Opetustyön lisäksi hän tekee sirkusesityksiä sekä Suomessa
että ulkomailla erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Johanna hallitsee monipuolisesti eri sirkuslajeja ja hän on erikoistunut päälajinaan tasapainoilutikkaisiin. Kuvia Johannan
sirkustoiminnasta löytyy ohjaajan omilta sivuilta
www.sirkusjohanna.com
Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran kerhoihin ilmoittautuminen on käynnissä ja lisätietoa kerhoista saa seuran nettisivuilta
www.ppns.net
Terveisin Eija Kainulainen, seuran kerhovastaava

Johanna Kohonen, kuva: Jaana Ahjokangas
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Pornaisten sukkien ohje
Edellisillä Pornaisten messuilla Pornaisten Marttojen järjestämässä
PORNAISTEN SUKAT –kilpailussa
eniten ääniä sai Nina Sivénin neulomat
sukat, joiden kuvio on suunniteltu Novitan sukkamalliin. Vieressä on sukkaohje
ja alla kuva Pornaisten sukista ja lisäksi
niiden kuviomalli.
Vielä ehtii neulomaan Pornaisten sukkia
vaikkapa joululahjaksi!
Pornaisten sukat:

KUVIOMALLI Pornaisten sukkiin
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Pitkävartiset sukat naiselle ja miehelle
Kengännumero

nainen 38/39

mies 42/44

200

200

Langanmenekki (g)
7 Veljestä

Sukkapuikot Novita nro 3½ tai käsialan mukaan.
Tiheys 21 s sileää neuletta = 10 cm
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *2 o, 2 n*, toista *-*.
Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein.
Luo kahdelle puikolle (jotta reuna ei kiristä) 60(64) s ja jaa silmukat neljälle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on aina I ja IV
puikon välissä. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 5 cm.
Neulo sitten sileää neuletta suljettuna neuleena kunnes varren
pituus on 15(20) cm. Kavenna seuraavalla kerroksella jokaisella
puikolla 4(3) s tasavälein. Nyt jokaisella puikolla on 11(13) s.
Neulo vielä joustinneuletta 10 cm. Aloita kantatilkku siten, että
neulot I puikon s:t oikein IV puikolle 22(26) s. Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ, nosta 1.s neulomatta ja neulo muut s:t
nurin. Käännä työ, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*,
toista *-* vielä 9(10)12 kertaa. Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantatilkun korkeus on 24(28) krs. Kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo työn oikeasta reunasta kunnes toisessa reunassa on jäljellä
8(9) s. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s
oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1.s
neulomatta, neulo 6(8) s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin
yhteen, käännä työ. Nosta 1.s neulomatta, neulo kunnes on
jäljellä 7(8) s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän
s:t pysyvät samana eli 8(10):nä. Kun sivus:t loppuvat, jaa kantalapun s:t 2 puikolle 4,4(5,5). Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12(14) s. Neulo poimitut s:t oikein
sillä vasemman puoleisella puikolla, jolle äsken siirsit 4(5) s.
Neulo sitten II ja III puikon s:t oikein. Poimi nyt s:t kantalapun
oikeasta reunasta 12(14) s sillä puikolla, jolla on 4(5) s, neulo s:t
oikein. Jatka näillä kaikilla 54(64) s:lla sileää ja aloita kiilakavennukset: neulo I puikon 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja IV
puikon 2 ensimmäistä s ylivetäen oikein yhteen. Neulo 1 välikerros, tee kavennukset kuten edellä, neulo 2 välikerrosta, tee kavennuskerros, 3 välikerrosta jne. Kun kaikilla puikoilla on jäljellä
11(13) s, lopeta kavennukset. Jatka sileää neuletta kunnes pikkuvarvas peittyy ja aloita kärkikavennukset. Neulo jokaisen
puikon alussa 2 s oikein yhteen. Tee tällaiset kavennukset joka
2.krs kunnes joka puikolla on jäljellä 6(7) s. Tee sen jälkeen
kavennukset joka krs:lla. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise
lanka ja vedä se silmukoiden läpi ja päättele hyvin.
suunnittelija: Vuokko Matero
ohje: Novitan kotisivuilta www.novita.fi
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Luonnollisesti Pornainen
Uudenmaan Erätulet Pornaisissa

Kuva: Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri:
Erätulet Orimattilassa 2012,
Pornaisten edustajat vastaanottavat Erätulet Pornaisiin

Uudenmaan Erätulet Pornaisissa 1.12.2013
Nyt 25. kerran järjestettävä
”Uudenmaan Erätulet” on
suuri yleisötapahtuma, joka
on toteutettu vuosittain Uudenmaan maakunnan eri
kunnissa aakkosjärjestyksessä yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri
ry:n sekä kuntien ja yhteisöjen kanssa, joiden toimintaan
luonto liittyy. Vuonna 2013
järjestämisvuorossa on
Pornainen ja tapahtumapaikkana on Yhtenäiskoulu
sekä sen ulkoalue.
Tapahtuman järjestelyihin
kutsutaan kaikki paikkakunnan järjestöt ja yhteisöt, joiden toimintaan luonto liittyy.
Osallistuvilta järjestöiltä ei
peritä mitään maksuja. Kaikki tapahtuman järjestelyt
tehdään vapaaehtoisena talkootyönä.
Pornaisten yhdistysten
Joulumyyjäiset pidetään
Pornaisten Yhtenäiskoululla
Uudenmaan Erätulet tapahtuman yhteydessä.

Uudenmaan Erätulet tarjoaa
• Jumalanpalvelus Pornaisten
kirkossa
• Virallinen ohjelma ja puheet
(kunta, seurakunta, suojelija )
• Osallistuvien järjestöjen
edustajat sytyttävät erätulet
• Pornaisten erähenkilön julkistaminen
• Tapahtumassa on luontoaiheinen näyttely ja osallistuvien järjestöjen toiminnan esittelyä
• Metsästyskoirien-, kalastuksen-, jousiammunnan-, partiolaisten- ja metsästyksensekä lasten- ym. teema osastoja
• Tapahtumapaikalla on mahdollisuus nauttia mm. hirvikeittoa, makkaraa, lettuja,
kahvia ja pullaa
• Näytteilleasettajien osastoilla
voi tehdä ostoksia
• Paloauton ja erilaisten maastoajoneuvojen esittelyä
• Pönttösorvilla sorvataan linnunpönttöjä.

Kuluva vuosi on myös Suomen
Metsästäjäliiton Uudenmaan
piiri ry:n juhlavuosi. Uudenmaan
Erätulet tapahtuman yhteydessä
vietetään piirin 60-vuotisjuhlia.
Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan
piirin historiikki, jonka kirjoittajaksi on valittu Tapio Halla.
Uudenmaan Erätulet tapahtumaa valmisteleva kokous
Kutsumme kaikkia Pornaisten
järjestöjen ja yhteisöjen edustajia,
joiden toimintaan luonto liittyy,
mukaan seuraavaan erätulitapahtumaa valmistelevaan kokoukseen
ja erätulien valmisteluun.
Aika: Tiistai 24.9.2013 klo 18:00
Paikka: Pornaisten Yhtenäiskoulu Koulutie 4, 07170 Pornainen
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Pertti Oksanen,
0400 459222
pertti.oksanen@phnet.fi ja
kunnanjohtaja Markku Hyttinen,
040 724 6907
markku.hyttinen@pornainen.fi
Tervetuloa Erätulitoimikunnan
kokoukseen!
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry ja Pornaisten kunta
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Tiedotteita

Kuntalaisilta
Kuntalaisilta kuntastrategiasta pidetään

torstaina 3.10.2013 kello 18.00
Parkkojan koululla.
Tule vaikuttamaan kuntastrategian sisältöön!

Tervetuloa!

Kunta mukaan kuntalaisaloite.fi-palveluun
Kunnanhallitus päätti 2.9. pitämässään kokouksessa, että kunta liittyy oikeusministeriön
tuottamaan ja ylläpitämään kuntalaisaloite.fi-palveluun, joka avautuu kuntalaisten ja
kuntien käyttöön 10.9. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille.
Kuntalaisaloite tehdään osoitteeseen:
www.kuntalaisaloite.fi
josta aloitteet toimitetaan asianomaisille kunnille.
Kuntalaisaloite.fi-palvelu on kehitetty osana Osallistumisympäristö –hanketta, joka
kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelmaan (SADe)
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Kuva: Kunnan auringonkukkasarka, jossa kuvanottohetkellä 30.8. oli vasta melko vähän auenneita kukkia.

Keväällä aloitettiin viljelypalstatoiminta Pornaisten keskustaajamassa, Rantalantien varrella jokisillan
vieressä sijaitsevalla peltopalstalla. Palstaviljelijät kasvattivat ja hoitivat palstojaan ja korjaavat nyt
kesän satoaan.
Koska alueella oli tilaa, kylvettiin auringonkukkien siemeniä yhdelle peltosaralle.
Nyt kuntalaiset voivat tulla poimimaan auringonkukkia itselleen – omaksi ilokseen.

Luonnollisesti Pornainen 3/2013
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