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Luonnollisesti Pornainen
Kunnallisvaalit/ Uusi valtuusto 2013-2016
Uusi valtuusto aloittaa nelivuotiskautensa
Lokakuun kunnallisvaaleissa valittu uusi valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa. Valtuustoon
valittiin yhteensä 27 valtuutettua, joista naisia on 12 ja miehiä 15. Uusia valtuutettuja on yhteensä 12.

Valtuutetut (aakkosjärj.)
Aarrelampi, Hannu
Franti, Aija
Haapakoski, Liisa
Kanerva, Pasi
Karhunen, Otto
Kilpeläinen, Antti
Kippilä, Jarkko
Kolehmainen, Laura
Liu, Päivi
Majuri, Taina
Mattila, Kaj
Niinikoski, Terhi
Nurmi, Janne-Pekka
Nyqvist, Tero
Nyrhivaara, Henna
Pajunen, Juha
Palmgren, Vesa
Putus, Jaana
Runolinna, Liljan-Kukka
Ruskeepää, Jukka
Ruskeepää, Mika
Saarinen, Maria
Turunen, Jukka
Villanen, Riitta
Virkki, Juha
Virkki, Sanna
Yrtti, Seppo

Ryhmä
Kok.
Kesk.
Vihr.
SDP
Kesk.
Kesk.
Kesk.
SDP
SDP
Kesk.
SDP
Kesk.
SDP
PS
Kok.
SDP
SDP
Kesk.
SDP
Kok.
Kesk.
SDP
PS
PS
Kesk.
Kok.
Kok.

Äänet
34
48
56
59
38
31
51
58
56
51
44
62
108
104
33
40
33
54
71
51
36
39
55
57
58
75
71

Varavaltuutetut / äänimäärät:
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Janhunen, Sari
31
Laukka, Jorma
30
Silta, Sari
27
Palviainen, Erja
27
Anttila, Harri
21
Kanerva, Teemu
15
Eloranta, Olavi
14
Temmilä, Kaija
12
Hinkkanen, Jarkko
10

Ryhmittäin paikat jakaantuvat seuraavasti:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 (-1)
Suomen Keskusta
9 (+1)
Kansallinen Kokoomus
5 (-2)
Vihreä liitto
1
Perussuomalaiset
3 (+2)
Äänestysalue

Vihreä liitto
Hirstiö, Teppo
Lastula, Sari

22
16

Kansallinen Kokoomus
Korpela, Markku
Yliniemi, Jari
Ravanne, Petri
Ruotsalainen, Kalervo
Nurmela, Anssi

30
28
24
22
19

Perussuomalaiset
Parviainen, Kai

31

Suomen Keskusta
Laitinen, Päivi
Tukiainen, Johanna
Salonen, Miska
Tanner, Mari
Piirainen, Risto
Nieminen, Tea
Niemikorpi, Janne
Sirén, Marko
Mäenpää, Ninna

28
27
25
25
23
23
22
21
19

Äänioikeutetut

Ennakkoon äänestäneet
Vaalipäivänä äänestäneet
Yhteensä
lukumäärä
%
lukumäärä
% lukumäärä
Halkia
1085
168
15,48
481
44,33
649
Laukkoski
796
164
20,60
343
43,09
507
Kirveskoski
1715
293
17,08
717
41,80
1010
Yhteensä
3596
625
17,38
1541
42,85
2166
Mitättömiä ääniä oli koko kunnassa yhteensä 12. edellisissä kunnallisvaaleissa vuonna 2008 mitättömiä ääniä
oli 14 kpl. Kunnan äänestysprosentti oli 60,23, vuonna 2008 äänestysprosentti oli 62,7.
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Luonnollisesti Pornainen
Talousarvio 2013 – taloussuunnitelma 2013-2015
Pornaisten kunnan vuoden 2013 talousarviota
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen omaavan kunnan budjetiksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista kuitenkin vaikeutti mm.
valtionosuuksien väheneminen, n. 100.000 e ja
uudelleen uhkaamassa oleva lama sekä kuntakentän yleinen uudistusmyllerrys. Talousarvion laadinnassa jouduttiin edelleen karsimaan suunniteltuja investointeja, jotka olisivat ajoittuneet suunnitelmakaudelle, eteläpään kouluinvestoinnin takia.

maan lainarahoituksella. Vuoden 2014 nettoinvestoinnit ovat 4,8 miljoonaa euroa ja vuoden
2015 nettoinvestointien määrä on 1,1 miljoonaa
euroa.

Käyttötalous joudutaan suunnitelmakaudella pitämään erittäin kireällä mm. lainojen maksun johdosta (2,2 milj.€/v), josta syystä menojen lisäyksiin ole juurikaan varaa.

Lisätiedot: Timo Kaikkonen, talousjohtaja
040 7191 885,
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Kunnan lainakanta vuoden 2013 lopussa on n.
10,7 milj. euroa (2.030 e/asukas).
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 12.11.2012.

Ulkoiset toimintamenot kasvavat 5,4 %. Toimintatulot eivät juurikaan kasva verrattuna
kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenojen kasvua selittävät pääosin yleinen hintatason nousu, perusturvatoimeen ja koulutoimeen kohdistuvat kasvupaineet sekä palkankorotukset. Veroprosentteja ei muutettu. Verotulojen odotetaan kasvavan n. 5,7 %. Valtionosuudet vähenevät arviolta 1,7 %.

TALOUSARVIO 2013

TP
2011

TA
2012

TA
2013

Asukasluku

5 122

5 199

5 277

0,3

1,5

1,5

19,50

19,50

19,50

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

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

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

Muutos-%

Kunnallisvero-%
Kiinteistövero
- yleinen
- vakituiset asunnot
- muut asunnot
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamaton rakennuspaikka
- voimalaitokset

Kunnan myönteinen yleinen kehitys näkyy
mm. väestön määrän kasvuna. Kunnan väestömäärä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt
noin tuhannella henkilöllä. Viimeisen vuoden
aikana asukasluvussa on tapahtunut kasvua 42
henkilöä. Vaikka asukasluvun kasvu on hidastunut, asettavat suunnitellut investoinnit, valtionosuuksien väheneminen ja lainojen takaisinmaksut kunnan talouden erittäin suurien
haasteiden eteen.

Toimintatulot, milj.euroa

3,2

4,2

5,9

Muutos-%

15,5

6,2

1)

Toimintamenot, milj. euroa

23,5

23,0

28,5

6,3

4,1

1)

16,5

17,4

18,4

6,5
3 230

3,1
3 056

5,7
3 284

6,7

5,9

5,9

2,5
1 301

0,0
1 135

0,0
1 118

Muutos-%

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet, milj. euroa

Vuoden 2013 nettoinvestoinnit ovat yhteensä
3,7 miljoonaa euroa, mm:
eteläpään koulu
vesi- ja viemärirakentaminen
avustukset vesiosuuskunnille
kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen

Muutos-%
Euroa / asukas

Tulevien vuosien investointeja on jouduttu
karsimaan ja siirtämään eteenpäin taloustilanteen vuoksi. Investoinnit joudutaan toteutta-

Lainakanta, milj. euroa

Vuosikate, milj. euroa

2,7

1,6

1,5

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

197
524

131
307

107
287

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

0,9

2,1

2,0

Euroa / asukas

10,2

8,3

10,7

1 989

1 612

2 030

1) Ei vertailukelpoinen edelliseen vuoteen sisäisten erien käyttöönotosta johtuen
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Luonnollisesti Pornainen
Maaseututoimi
Maaseututoimi muuttaa
Kuluvan vuoden aikana maaseututoimessa on
tapahtunut melkoisia muutoksia. Pitkän työurakan
tehnyt ja tutuksi tullut maaseutusihteeri siirtyi
kohti leppoisia eläkepäiviä heti kevään tukihaun
jälkeen. Asianmukaisesti Aulis saateltiinkin eläkkeelle moneen eri otteeseen tyytyväisten asiakkaiden, naapurikuntien kollegoiden, sekä Pornaisten
kunnan taholta. Loppuvuoden viljelijät ovat sitten
saaneet totutella uuteen sihteeriin ja uusi sihteeri
uuteen kuntaan.

Pornaislaisten viljelijöiden pääasiallinen palvelupiste tuleekin olemaan Mäntsälässä, mutta tarvittaessa voi toki asioida myös Hyvinkäällä. Keväällä tukihaun aikaan järjestetään palvelupäiviä, jolloin sihteeri on tavattavissa myös Pornaisten kunnantalolla. Erikseen sopimalla sihteerin saa paikalle myös muina ajankohtina. Joskin mielellään
virka-ajan puitteissa.
Viimeisen reilun puolen vuoden aikana Pornaisten
kunta on osoittautunut harvinaisen mukavaksi
työpaikaksi. Ilmapiiri on ollut leppoisa ja olo on
ollut uudella sihteerillä tervetullut, vaikka valtavat
saappaat ovatkin osuneet täytettäviksi. Vaikka
tuleva muutto on ollut koko ajan tiedossa ja tuo
mukanaan monta positiivista asiaa, on kieltämättä
silti vähän haikea mieli. Muuttojännitystä toki
hälventää se, että Mäntsälä on ennestään tuttu
myös työpaikkana. Ehdottomasti tulen silti kaipaamaan mm. Pornaisten ihanan positiivisia ihmisiä, koirakeskusteluja kahvipöydässä, lämminhenkistä vitsailua, vanhemman Peisalan aamutervehdyksiä, joka torstaista hernekeittoa ja pannaria,
kauniita jokimaisemia työmatkan varrella, fasaanien väistelyä, muuten vaan moikkaamassa kävijöitä, lounasseuraa, Pornaisten vankkaa yhteishenkeä, iloista meteliä aamukahvilla, heinäkuun
herraseuraa, idyllistä maalaismaisemaa, Minnan
kynää ja muita avuliaita työtovereita. Noin muutamia asioita mainitakseni.

Kuluvan vuoden muutosten jälkeen on kuitenkin
todettava, että suurimmat muutokset ovat vasta
edessäpäin. Viimeistään vuoden 2013 alussa maaseutuhallintopalvelut uudistuvat koko maassa,
yhteistoiminta-alueita muodostuu kaikkiaan 61
kappaletta. Maaseututoimen osalta Pornainen
liittyy Mäntsälän kunnan hallinnoimaan yhteistoiminta-alueeseen, joka aloittaa toimintansa ensi
vuoden tammikuussa. Päätoimipiste tulee sijaitsemaan Mäntsälän kunnantalolla ja sivutoimipiste
Hyvinkäänkylässä Hyvinkäällä.
Uudessa yksikössä työskentelee kahdeksan henkilöä ja tilojen lukumäärä yhteistoiminta-alueen
aloittaessa on n 1100 tilaa. Maaseututoimen palvelut säilyvät ennallaan, mutta suuremmalla henkilökunnalla pystytään varmistaman, että palvelut
jatkuvat lomista ja sairaslomista huolimatta. Lisäksi tietysti viljelijöillä on virkamiehissä enemmän valinnanvaraa maaseutusihteerin palveluja
kaivatessaan. Siitä huolimatta, toivottavasti moni
pornaislainen ilmestyy ovelleni jatkossakin.

Noora Fager-Pintilä, maaseutusihteeri
Kuva:
Vuoden 2013 alusta
aloittavan KeskiUudenmaan maaseutuhallintopalveluyksikön henkilökuntaa,
vasemmalta lukien
- Tiina Günther
- Tero Heiskanen
- Annika Korpilo
- Reija Puro
- Noora Fager-Pintilä
- Tarja Alén
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Luonnollisesti Pornainen
Parkkojan ja Halkian koulut
Hallitustyö sujuu Parkkojan koululla
Kuvassa:
Parkkojan koulun hallitukseen valitut oppilaat:
Edessä vasemmalla
Leo Grishin (2.lk),
jakkaroilla vasemmalla
Kaisa Mäkelä (3.lk) ja
oikealla Siiri Nikula
(2.lk). Pöydällä istujat
vasemmalta: Veeti
Nyrhivaara (3.lk), Aino
Melaluoto (4.lk, tiedottaja), Iida Blom (5.lk,
varasihteeri), Mikael
Nummila (5.lk, puheenjohtaja), Sara Pulli
(6.lk, sihteeri), Herkko
Kuosa (6.lk) ja Arttu
Moisiomäki (4.lk).

Parkkojan koulun oppilaskunnan hallitus on kerran kuukaudessa kokoontuva kymmenen oppilaan
joukko. Hallituksen kokouksissa keskustellaan
koulun asioista ja pohditaan millaista yhteistä
toimintaa kouluun halutaan.

Syyslukukauden alussa valittiin äänestämällä kultakin luokka-asteelta ekaluokkaa lukuun ottamatta
kaksi oppilasta hallitukseen. Ekaluokkalaiset pääsevät mukaan hallitustyöhön kevätlukukaudella.
4.lk:lta hallitukseen valittu 10-vuotias Aino Melaluoto harrastaa
ratsastusta,
suunnistusta ja
kuorossa laulamista. Hänen
lempiaineitaan
koulussa ovat
käsityö, liikunta
ja yltti. Suosikkieläinten listalle
pääsevät puolestaan hevoset,
kanit, koirat ja
kissat. HallitusAino Melaluoto
työn aloittaminen oli Ainon

Tämän syyslukukauden asialistalla on ollut mm.
koulun järjestyssääntöjen päivitys, SPR:n nälkäpäiväkonsertin ja –keräyksen järjestäminen, lempikouluruokaäänestys ja Funny Hat Day, eli oppilaat ja opettajat pukivat jonkin hassun hatun päähänsä koulupäivän ajaksi. Hallituksen idea on
myös joulukorttitempaus: jokainen oppilas saa
jonkun toisen oppilaan nimen, jolle hän tekee
joulukortin. Hallituksen jäsenet jakavat kortit
ennen joululoman alkua. Vastaavanlainen korttitempaus aiotaan toteuttaa ystävänpäiväkorttien
muodossa helmikuussa. Kevätlukukauden suunnitelmiin kuuluu myös mm. viime vappuna suuren
suosion saavuttaneen kyky- ja pukukisan järjestäminen.
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Luonnollisesti Pornainen
mielestä vähän jännittävää: ”Tuntui jännältä tulla
valituksi hallitukseen kun en tiennyt millaista
siellä on”. Aino on hallituksen tiedottaja ja hyvin
perillä vastuualueestaan: ”Tiedottajan pitää kuuluttaa kaikille kun on oppilaskunnan hallituksen
kokous ja viedä ilmoitukset hallituksen ilmoitustaululle”. Hallitustyön alkutaival on Ainosta tuntunut kivalta. ”Mukavin muisto tältä syksyltä oli
päästä luokissa keräämään SPR:n nälkäpäiväkeräykseen rahaa”. Aino on tehnyt myös uusia aloitteita kokouksissa: Funny Hat Day innosti häntä ehdottamaan, että koulussa voitaisiin joskus viettää
myös yöpukupäivää.

sen jäseniltä, Mikael vastaa rennosti ja kasaamatta
muille paineita: ”Ei voi muilta jäseniltä hirveästi
mitään toivoa. Korkeintaan että heiltä tulisi hyviä
ehdotuksia mitä hallitus voisi tehdä”. Mikael ei
usko että nyt saavutettu puheenjohtajuus vähentää
hänen intoaan olla hallituksessa mukana jatkossa:
”Haluan pysyä hallituksessa tulevinakin vuosina!”

Rumpujen soittamista ja parkouria harrastava 11-vuotias
Mikael Nummila on hallitustyön konkari:
”Lähdin mukaan
hallitustyöhön
ekaluokalla,
koska mahdollisuus olla mukana koulun toiminnassa ja
Mikael Nummila
vaikuttamassa
asioihin kuulosti kivalta. Kun oli kivaa, kokeilin
pääsenkö seuraavanakin vuonna ja olen tullut
valituksi joka vuosi, kun luokassa on äänestetty
hallitukseen jäsenistä”. Tänä lukuvuonna hänet
valittiin paitsi 5.lk:n edustajaksi hallitukseen,
myös hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus ei tunnu Mikaelista erityisen haasteelliselta:
”Tuntuu mukavalta olla puheenjohtajana. Vähän
vaikeampaa on olla puheenjohtaja kuin tavallinen
jäsen, mutta yllättävän helppoa on ollut. Pitää vain
olla luokan edessä ja ilmoitella kaikkia asioita
mitä asialistalla on. Kokouksen johtamista helpottaa, kun olen ollut hallituksessa niin kauan ja nähnyt miten puheenjohtaja toimii”. Mikaelin mieleen
on erityisen mukavana muistona vuosien varsilta
jäänyt hallituksen järjestämä Halloween-juhla.
Ikäviä muistoja ei hallitustyöstä ole ollenkaan.
Kuluvalta lukuvuodelta hän toivoo, että tehtäisiin
samanlaisia asioita mitä aikaisimpinakin vuosina,
esimerkiksi lumiveistoskisa talvella. Kysymykseen mitä puheenjohtaja toivoisi muilta hallituk-

Halkian koulun eskareiden
ja 1.luokkalaisten yhteinen
joulunäyttely
Tervetuloa tutustumaan Halkian eskareiden ja koululaisten valmistamaan
joulunäyttelyyn kirjaston Pellava-saliin.
Näyttelyn avajaiset ovat tiistaina 4.12.
klo 18, ja viimeinen näyttelypäivä on
maanantai 17.12.2012.
Huone on täynnä joulun tuoksua ja
tonttujen juoksua!
Kuvassa eskarilaiset Sara ja Jennica
valmistavat joulukoristeita paperimassasta.
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Luonnollisesti Pornainen
Kirkkis, Pornaisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
Pornaisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen
(Kirkkis) syksyssä on säpinää
Vanhempainyhdistyksen syksy sai vauhtia Pornaisten messuilla, jossa mm.
äänestettiin yhdistykselle uusi logo ja kannatettiin Suomen Vanhempainliiton
kansalaisaloitetta energiajuomien myynnin kieltämiseksi alle 16-vuotiaille.
Logokilpailun toinen toistaan upeammista kuvista yleisön suosikiksi valikoitui
Riina Saarisen (8A-luokka) suunnittelema taidokas, tyylikäs ja ”iskevä” tunnus.
Logossa Kirkkis-kirkonrotta makailee koulurakennuksen katolla ja seurailee
koulupihan vipinää. Kaikkien äänestäneiden kesken arvottua herkkukoria pääsi
maistelemaan messuvieras Sari Vääräkangas.

Vanhempainyhdistyksen korviin on kantautunut
myös sulosäveliä, kun koulun oppilaat ovat musisoineet mm. uudella kitaralla, kanteleilla, putkilla
ja tamburiineilla.

Tien ylitystä turvaamassa
Koulujen alkaessa kirkonkylän katukuvaan jalkautui suojatiepäivystäjiä varmistamaan, että koululaiset saavat kulkea koulumatkansa turvallisesti.
Samalla muistutettiin autoilijoita siitä, että kesätauon jälkeen aamuisin on liikkeellä taas iso joukko pieniä jalankulkijoita. Kaasujalkaa hellitettiin
kiitettävästi ja etenkin keskustan alueella työmatkat taittuivat liikenneturvallisin nopeuksin. Suojatiepäivystyksestä yhdistys haluaa kiittää kaikkia
mukana olleita, ja erityisesti kunnan työntekijöitä,
joiden panos kampanjan onnistumiseksi oli korvaamaton!

Teatterin taikaa
Yhtenäiskoulu oli marraskuun alussa teatterin
taikaa pullollaan Linnateatterin Jussi Helmisen ja
Sami Markuksen miehittäessä lavan Apua, merirosvoja -esityksellään. Mauri Kunnaksen samannimiseen kirjaan perustuva lastennäytelmä kutkutteli yleisöä hauskoilla ja jännittävillä käänteillään
tavallisen onkiretken muuttuessa huimaksi seikkailuksi. Yksi onnellinen katsoja sai elää tarinan
uudelleen vielä
kirjan muodossa: Hertta-tyttö
voitti lastenkirjan omakseen
hauskasti onnennumerolla
13. Nuori yleisö
piti näkemästään, eivätkä
Merirosvot
kaikkien onneksi
vieneet yleisölle
tarjottuja munkkeja ja pillimehuja matkassaan.

Hieno satsaus musiikkiin
Koulun musiikkivälineistöön saatiin myös kaivattua ja kiitettyä lisäystä K-Market Pornaisten lahjoitettua vanhempainyhdistykselle 500 euroa soitinhankintoja varten. Kauniin kiitoskortin lisäksi
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Luonnollisesti Pornainen
Liikenneturvallisuus vuoden teemana
Loppuvuotta kohti kuljetaan heijastinliiveissä,
lupaa Kirkkiksen liikenneturvallisuuskampanja.
Vanhempainyhdistys oli nimittäin onnekas ja sai
if..:ltä turvaliivit jaettavaksi kaikille eka- ja tokaluokkalaisille. Kirkkis toivookin, että heijastavat
liivit näkyvät ahkerasti katukuvassa syksyn ja
talven pimenevinä iltoina. Heijastin on halpa
henkivakuutus pienille koululaisillemme - toivottavasti liivit siis kuluvat käytössä!

Ennen joulukiireitä Kirkkis laittaa vielä
koulun luokkatoimikuntien kanssa
pöydän koreaksi yhteismyyjäisissä,
kokkailee iltapäivän välipaloja
välipalakerhossa ja pohdiskelee
tulevan vuoden kerhokuvioita – mutta
tulevista lisää sitten tulevissa lehdissä!
Kerrottakoon kuitenkin vinkkinä
vuoden vaihdetta varten, että tänä
vuonna rätinät ja ryskeet haetaan
Pornaisten Salesta, jossa rakettikauppaa
pyörittää 7ABDK:n luokkatoimikunta.

Kirkkis toivottaa touhukasta talven
jatkoa, joulun rauhaa ja säihkyvää
vuodenvaihdetta!

Menovinkki
Ensi vuoden alkupuolella on mahdollisuus käydä katsomassa
Laukkosken
Filisteri-teatterin
esittämää komediaa

”Juokse vaimosi
edestä”.
Esitykset ovat mainoskuvassa mainittuina aikoina
Laukkosken Työväentalolla, Vanhatie 10, Laukkoski.
Liput 10 €, ryhmät
ja eläkeläiset 8 €,
lapset 5 €. Varaukset 040 841 3211/
Meri
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Ruoka- ja puhdistuspalvelut
Jatta eläkepäiviä viettämään
Jatta Saaranen-Gustafsson lähtee eläkkeelle 67
vuoden ikäisenä. Vihdoinkin -pitkän työuran tehneenä - Jatta pääsee nauttimaan ansaituista eläkepäivistään. Jatta on työskennellyt Pornaisten kunnassa, ensin tuuraustöitä tehden useissa eri kohteissa, kunnes siirtyi Parkkojan koulun siivoustehtäviin, missä viihtyi 7 vuoden ajan. Töiden järjestelyjen myötä hän siirtyi Pornaisten yhtenäiskoulun
tiloihin. Ammattitaitoaan Jatta kehitti käymällä
vielä laitoshuoltajan kaksivuotisen koulutuksen
Porvoon Edupolissa vuonna 2009.
Työelämässä Jatta ehti olla kiitettävät 52 vuotta.
Työuransa aikana Jatta oli myös yrittäjänä kampaamoalalla, sekä eri kohteissa parturi/ kampaajana, mihin hän nuorena tyttönä oli käynyt 3
vuoden koulutuksen. Pornaisiin Jatta muutti v.
1996 ja tunsi tulleensa heti kotipaikkakunnalle.

Jatalle!
Kiitos vuosista näistä,
riemuista, myrskysäistä.
Ne vietit kanssamme työtä tehden.
Nyt käänsit eloosi uuden lehden.
Emme aina Sua muistaneet kiittää,
sanat tänään ei mahda riittää.
Sulle onnea toivomme mukaan.

Ensimmäinen eläkepäivä on 1.1.2013, jolloin voi
juoda aamukahvit rauhassa kiirehtimättä töihin.
Sitä ennen Jatta pitää kertyneet vuosilomapäivät
pois. Kotona kyllä odottaa innokas lenkkikaveri
Doris, joka pitää huolen, että liikuntaa saa joka
päivä.

Oikein hyviä ja antoisia eläkepäiviä!
Työkaverit

Pornaisten kunta kouluttaa, kehittää ja kannustaa henkilöstöään
Ruokapalveluissa laatutyön tavoitteena on laadun
tasaisuus, sekä palvelun tehostaminen. Laatutyö
on jatkuva prosessi. Pornaisten kunnan koulupalveluissa on yksi iso keittiö ja neljä sivukoulun
keittiötä. Yhtenäiskoulun keittiössä työskentelee 5
henkilöä, sivukouluilla 4 yhdistettyä keittiö/siivoushenkilöä. Koululaisille tarjottu ateria sisältää pääruuan, salaatin, ruokajuoman, leipää sekä
voita/ kasvisrasvapohjaista levitettä. Leipä on
pääsäännöllisesti näkkileipää, sämpylää, ruisleipää. Leipä on yleensä keiton ja puuron kanssa,

lisänä juusto ja kinkku leikkeleitä. Keittojen kanssa tarjotaan hedelmiä. Lisäksi järjestämme toivomusten mukaisia teemapäiviä ja myös juhlapyhät
huomioidaan.
Kouluruoka tulisi kattaa kolmanneksen koululaisen päivittäisestä energian tarpeesta, sen avulla
koululaiset säilyttävät vireytensä koulupäivän
ajan. Kotitalousopettaja ohjaa tunnillaan oppilaita
oikean lautasmallin valintaan. Kouluruokailun
onnistuminen on koko koulun yhteinen asia ja
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yhteinen rentouttava
hetki hyvän ruuan merkeissä. Kouluruokailu
on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset ovat tasavertaisia
yhteisön jäseniä koulun
kasvatuspäämäärän tukemisessa. Oppilaiden
ohjaamista, tukemista ja
kasvattamista edistetään
oheiskasvattajana.
Ruokalista on kuuden
viikon kiertävä ruokalista. Ruokalistaa suunniteltaessa otetaan ravintoarvot huomioon. Uusi
ruokalista laaditaan
kevätlukukaudella seuraavaa syksyä varten. Ruokalistassa huomioidaan sekä koululaisten, että
henkilökunnan toiveita. Ruokaa valmistetaan päivittäin 1044 henkilölle, josta kasvis- ja erikoisruokavalioita on 10 %. Aamu- ja iltapäiväkerhoon
valmistetaan välipalat.

Kuva: Kaija Pyhältö ja Sirkka Salento onnittelukahveilla

Pornaisten kunta on edelläkävijä ruokapalveluhenkilöstönsä kouluttamisessa. Ensimmäinen
kasviskokkikoulutus tuotti yhtenäiskoulun keittiölle kaksi ammattitaitoista kasvisruokakokkia.
Sirkka Salento ja Kaija Pyhältö saivat onnistuneesti opintonsa päätökseen. Opiskelun myötä
koulun ruokalan linjastossa tarjotaan päivittäin
kasvisruokaa, mikä tuo oman ravintorikkaan lisänsä kouluruokailuun.

Asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, ammattitaitoinen henkilökunta ja laadullisesti korkeatasoiset elintarvikkeet mahdollistavat hyvän tuloksen.
Keittiöhenkilöstön ammatillista osaamista ja laadukasta työn hallintaa tuetaan järjestämällä koulutusta, johon osallistutaan avoimella oppimismielellä.

Dieettikokin koulutuksessa opiskelee kolme innokasta opiskelijaa, yhtenäiskoulun keittiöltä Minna
Sahala, Halkian koulun keittiöltä Pirkko Rajala ja
Jokimäen koulun keittiöltä Paula Löytönen. He
saavat opintonsa päätökseen 2013 keväällä. Dieettikokin koulutus painottuu pääasiallisesti erikoisruokavalioihin.
Ympäristösuojelulliset näkökohdat otetaan huomioon kouluruokailussa koskien elintarvikkeiden
hankintaa, pakkauksia, ruuan valmistusta, tarjoilua sekä jätehuoltoa.
Hyvää Joulun odotusta!
toivottavat Hilkka ja tytöt
Seuraavalla sivulla muutama herkullinen resepti
kotona valmistettavaksi esim. suuren suosion saanut punajuuripaistos.

Kuva: Minna Sahala, Pirkko Rajala ja Paula Löytönen
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Punajuuripaistos

Linssipihvit (10 annosta)

(10 annosta)
1 kg
punajuurta
(suikaloidaan)
300 g
sipulia
(suikaloidaan)
125 g
ohratäysjyviä
200 g
porkkanoita
(suikaloidaan)
600 g
ananaspaloja
450 g
kasvirasvasekoitetta
½ tl
mustapippuria
8,25 dl vettä
½ tl
suolaa
2 rkl
kasvislientä
1 rkl
timjamia
½ rkl
rosmariinia

1l
n. 340 g
½ tl
900 g
2
2 dl
2 dl
2 tl
2 tl
4-6 rkl

Kaikki ainekset sekoitetaan ja
paistetaan vuoassa kiertoilmauunissa 150 asteessa 1½ tuntia, peitetään tarvittaessa kannella.

Manteli-juurespihvit
(4 henkilölle)
2 dl
porkkanaa
(raastettuna)
2 dl
palsternakkaa
(raastettuna)
1 dl
manteleita, kuorellisia (jauhetaan)
1 dl
ruiskorppujauhoja
2 tl
kuivattua tilliä
3 rkl
vettä
½ tl
merisuolaa
öljyä
Aineet sekoitetaan, annetaan
vetäytyä hetki, muotoillaan
pihveiksi, paistetaan öljyssä
molemmin puolin.

2-4 dl

vettä
vihreitä linssejä
suolaa
keitettyjä linssejä
pientä sipulia
seesamin siemeniä
spelttijauhoja
jauhettua korianteria
suolaa
tuoretta persiljaa
öljyä paistamiseen
juustoraastetta

Huuhtele linssit ja keitä miedosti suolatussa vedessä n. 40
min. Pilko sipuli, sekoita kaikki aineet huolellisesti keskenään ja anna taikinan levätä
hetki. Muotoile pihveiksi ja
paista pannulla molemmin
puolin rapeaksi.

Savuporohyytelö/alkupala
(resepti Paula Löytönen)
300 g
savuporoa
1
punasipuli
½
purjoa
1 prk
raejuustoa
2 dl
kermaa
6 kpl
liivatelehteä
Liuota liivatteita kylmässä
vedessä n. 5 min. kunnes
pehmenevät. Sekoita muut
aineet keskenään. Purista
pehmenneistä liivatteista ylimääräinen vesi pois ja sulata
ne kiehuvan kuumaan veteen
(n. 1-1½ dl). Sekoita liivateseos muihin aineisiin. Kumoa seos vuokaan ja laita
jääkaappiin. Anna olla yön yli.
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Jotta valmis hyytelö irtoaa
helposti vuoasta, leikkaa sen
pohjalle hieman pohjaa suurempi leivinpaperi (niin että
nousee vähän reunoillekin).
Rypyiltä välttyy, kun leikkaa
kulmat auki (mikäli vuoka on
suorakaiteen muotoinen).
Hyytelön reunat irtoavat helposti veitselläkin, mutta vielä
helpommin, jos vuoraa vuoan
reunat tuorekelmulla. Tällöin
hyytelön rypyiltä ei kuitenkaan voi välttyä. Kumoa valmis hyytelö aamulla tai ennen
tarjoilua lautaselle ja ripottele
pinnalle mustapippuria.

Piimälimppu
(resepti Pirkko Rajala)
1l
piimää
750 g
vehnäjauhoja
700 g
ruisjauhoja
2 dl
siirappia
100 g
hiivaa
2 rkl
pomeranssinkuorta
1 rkl
anista
1 rkl
kuminaa
1 rkl
suolaa
50 g
voita
Piimä lämmitetään ja siihen
sekoitetaan hiiva ja osa ruisjauhoista. Taikinajuuri saa
kohota. Siirappi ja mausteet
kiehautetaan, jäähdytetään ja
sen jälkeen sekoitetaan taikinaan. Samalla vaivataan taikinaan loput jauhoista. Kun
taikina on jälleen noussut,
leivotaan siitä 3-4 limppua,
jotka noustuaan pistellään ja
voidellaan vedellä. Paistetaan
keveiksi ja kypsiksi.

Luonnollisesti Pornainen

Uusittuja opastauluja
 Uusittu kunnan osoitekartta on pystytetty entiselle paikalle Pormestarin torille, Rantalantien ja
Kirkkotien kulmaukseen.

 Uusittu yhtenäiskoulun opastaulu sijaitsee OP:n
viereisellä parkkipaikalla.

Tehtävä: Keksi sana
Keksi vihjeiden perusteella nuolella osoitettuun pystyruudukkoon sana.
Kaikki ruudukon sanat esiintyvät tässä lehdessä.
Sanan vihje:
kirjastossa tila, jota on mahdollista myös vuokrata
Vastaus tehtävään on sivulla 18.
↓
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vihjeet:
1. Uuden valtuuston eniten ääniä
saanut valtuutettu
2. Laukkoskelaisten teatteri
3. Liikunnanohjaaja Minna sukunimeltään
4. Itä-Uudenmaan Jätehuollon
kilpailu koululaisille
5. Käydään neljän vuoden välein,
viimeksi lokakuussa 2012
6. Pörröjen valmistamia
7. Tapahtuma 2.12.2012, jossa
mm. joulumyyjäiset, talvipuiston avaus, jouluvalojen sytytys
8. Aloittaa 1.1.2013 Pornaisissa
toimintansa 5-jäsenisenä
9. Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
10. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n lyhenne
11. Maaseutusihteeri etunimeltään,
Auliksen seuraaja
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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

Kirjasto on suljettu
24.12.2012–1.1.2013
Hyvää joulua ja kirjarikasta
uutta vuonna 2013
toivottaa kirjaston väki

PressDisplayn etäkäyttö nyt mahdollista
Nyt on PressDisplayn käyttö
mahdollista etänä, vaikkapa omalta kotikoneeltasi!
Tarjolla on digitaalisesti luettavaksi yli 2000 sanomalehteä, 97
eri maasta, 54 eri kielellä!
Sisäänkirjautuminen tietokantaan
tapahtuu kirjastokortillasi (viivakoodin alla oleva koko ”litania”
numeroineen ja mahdollisine
kirjaimineen). Kirjastokorteista
käyvät Pornaisten, Sipoon ja Porvoon kirjastokortit.
Meillä on rajattu määrä lisenssejä
tietokantaan yhdessä muiden
Porsse-kirjastojen kanssa, joten
jos et heti pääse tietokantaan sisään, yritä myöhemmin uudelleen.
Linkin PressDisplayhin löydät
Porsse-tietokannan etusivulta tai
vaihtoehtoisesti
http://library.pressdisplay.com/
Muistathan myös klassisen musiikin tietokannan Naxos, johon on
myös linkki suoraan Porssen etusivulta.
Naxosessa on taidemusiikin lisäksi tarjolla on jonkin verran kansanmusiikkia sekä vanhempaa
blues- ja jazz-musiikkia. Valikoima kasvaa koko ajan.
Naxokseen sisäänkirjautuminen
tapahtuu myös kirjastokortilla .

Muutoksia kirjaston lehtivalikoimassa
Kirjastoon tulee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä määrärahoilla seuraavat kulttuurilehdet:
Parnasso, Ruumiin kulttuuri ja
Skeptikko
Häät-lehden sekä Mennään naimisiin-lehden tilaukset lakkaavat tämän vuoden loppuun
Suosikki-lehti lopettaa ilmestymisen
joulukuussa 2012
Keltaisen Pörssin ilmestyminen
sanomalehtimuodossa on loppunut
lokakuussa 2012
Kauppalehden painettu lehtitilaus
loppuu kesällä 2013, mutta lehteä on
mahdollista edelleen lukea digitaalisessa muodossa ePresstietokannasta.

Pornaisten kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad on valittu Kuntien asiantuntijat – Kumula
ry:n liittovaltuustoon valtuutetuksi seuraavaksi toimikaudeksi
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Kirjastosta on mahdollista vuokrata seuraavia tiloja:
Pellavasali, jossa vielä tilaa näyttelyiden järjestämiseen
Waltari-huone
Medialuokka

Lisätiedot ja hintakyselyt kirjaston palvelupisteestä puh.
040 174 5060
Olethan huomannut kirjaston lehtisalissa olevan
isolla näytöllä varustetun tietokoneen? Tälle tietokoneelle on asennettu suorat linkit sekä ePress –
että PressDisplay tietokantaan. Tämä mahdollistaa
pääsyn lukemaan useita satoja sanomalehtiä digitaalisesti.
Tietokoneen takana on kulttuuri ja ilmaisjakelulehtien hylly. Samaiseen hyllyyn laitamme esille
mm. Uudenmaan liitosta tulevat raportit.
Tervetuloa tutustumaan!
Medialuokka

Musiikkiopiston
Joulujuhla
ma17.12.2012
klo 17 ja 18
Pornaisten
kirkossa.
Tervetuloa!
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Vapaa-aikatoimi
Uusi etsivä!

Muutoksen aikaa PoNussa

Rea Gomes

Justiina ”Jusu” Kurki
Hei,
Aloitin lokakuun alussa Pornaisten vapaaaikaohjaajana. Tehtäviini kuuluu pääasiallisesti
nuorisotyö, joka sisältää nuorisotalo Ponuun liittyvät toiminnat ja verkkonuorisotyön, lisäksi hoidan Isojärven leirimajan vuokraukseen liittyvät
asiat. Minut löytääkin PoNusta vähintään kaksi
kertaa viikossa.

Heips! Aloitin lokakuussa Pornaisten uutena etsivänä nuorisotyöntekijänä. Minun tehtävänä on
tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa yksilöllistä neuvontaa ja
ohjausta. Tavoitteenani on tarjota tukea erityisesti
nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa,
eivät ole löytäneet jatko-opiskelu- tai työpaikkaa
valmistumisen jälkeen tai niille nuorille, jotka
miettivät itsenäistymistä ja omaan kotiin muuttamista. Minun kanssa asiointi on ilmaista ja perustuu nimenomaan vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen, siinä edetään nuoren omilla ehdoilla eikä se
velvoita mihinkään toimenpiteisiin.

PoNussa on ollut syksyllä muutoksen aikaa ja sen
myötä olemme ottamassa käyttöön PoNu-kortin
tammikuussa 2013. PoNu-kortti haetaan vapaaaikatoimesta erillisellä hakemuksella, joita löytyy
sekä PoNusta että vapaa-aikatoimen toimistolta.
Hakemuksessa pitää olla huoltajan allekirjoitus.
Täytettyä hakemusta vastaan nuori saa PoNukortin.

Voit ottaa minuun yhteyttä soittamalla, lähettämällä tekstarin, sähköpostia tai sitten facebookin
kautta. Minut voi löytää vapaa-aikatoimen toimistolta osoitteesta: Kirkkotie 172, 07170 Pornainen.
Minut voi löytää myös noin kerran viikossa Ponultakin.

PoNu-kortti oikeuttaa käymään PoNussa, mutta
myös helpottaa työntekijöiden työtä tapaturmien
ja muiden hätätilanteiden ilmoittamisessa vanhemmille. PoNu-korttiin tulee nuoren nimi ja kortin viimeinen voimassaolopäivä, joka on silloin,
kun nuori täyttää 18 vuotta. JunnuPoNulaiset saavat omat korttinsa ja he saavat uuden kortin siirryttyään yläkoulun puolelle.

Toivotan kaikille hyvää joulua! Minuun voi ottaa
rohkeasti yhteyttä, niin yritän auttaa parhaani mukaan ratkaisemaan elämän kynnyskysymyksiä.
Terveisin,
Etsivä nuorisotyöntekijä Rea Gomes
p. 040 174 5069, rea.gomes@pornainen.fi
Facebook: Etsivä Nuorisotyö Pornainen

Yhteystietoja ei anneta ulkopuolisille, vaan ne
ovat ainoastaan vapaa-aikatoimen työntekijöiden
tiedossa!
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Nuorisotalo PoNulta löytyy nykyisin oma puhelin,
josta tavoittaa työntekijät PoNun aukioloaikoina.
Numero on 040-174 5073. Numeroon saa soittaa
sekä nuoret että vanhemmat aina kun siltä tuntuu!

Terveisin,
vapaa-aikaohjaaja Justiina ”Jusu” Kurki
p. 040 174 5078
justiina.kurki@pornainen.fi
Facebook: Pornaisten nuorisotoimi Jusu

Jos jokin asia mietityttää PoNun ja PoNu-kortin
suhteen, saa ottaa rohkeasti yhteyttä!

Geokätköily - Aarteenetsinnän iloa ja luontoliikuntaa

Kuva syksyllä järjestämästämme perheliikuntakurssista

Pornaisten vapaa-aikatoimi ja Mustijoen Luontomatkailuyhdistys ry. järjestivät yhteistyössä Suomen Ladun kanssa kolme tuntia kestäneen geokätköily tutuksi -perheliikuntakurssin Kurssi pidettiin 13.10. Pornaisten koulukeskuksen tiloissa
ja alueen lähiympäristössä. Tapahtumaan osallistui 44 innokasta aarteenetsijää, joista nuorimmat
olivat alle kouluikäisiä. Mukavassa syksyisessä

säässä järjestetyn tapahtuman kouluttajana toimi
Milka Sunell Suomen Ladusta.
Geokätköily on ulkoiluharrastus, jota harrastaa
maailmanlaajuisesti jo viisi miljoonaa ihmistä.
Geokätköilyssä etsitään toisten harrastajien piilottamia kätköjä GPS- satelliittipaikannuksen tai
karttojen avulla. Kätköjä voi etsiä myös esimerkiksi puhelimissa olevan navigaattorin avulla,
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joten välineistä lajin aloittaminen ei jää kiinni.
Kätkön koordinaatit ja muut tarpeelliset tiedot
ilmoitetaan kätkökuvauksessa. Kätköjen koordinaatteja ja tietoja löytää pääasiassa harrastuksen
Internet-sivustoilla. Sivustoille harrastajat voivat
myös lisätä piilottamiensa kätköjen tietoja. Pornaisissa olevien kätköjen tietoja voi etsiä vaikkapa
geocaching-sivustolta. Yleensä kätköpaikat määritellään vaikeustason mukaan ja etsijä voi valita
tasolleen sopivan kätköhaasteen. Näin laji tarjoaa
onnistumisen kokemuksia niin vasta-alkajille kuin
pidempään harrastaneille.

Yhden kerran kokeilun pohjalta on helppo todeta
lajin olevan erittäin koukuttava. Kokemukseni
mukaan laji vaatii tarkkaavaisuuden lisäksi myös
luonteenlujuutta ja päämäärätietoisuutta. Ihailenkin suuresti aktiiviharrastajia, jotka kerta toisensa
jälkeen hankalista kulkureiteistä, huonosta säästä
tai mahdollisesta turhautumisesta huolimatta raivaavat tiensä aarrekätkön luokse.
Kätköily soveltuu siis erinomaisesti harrastettavaksi aikuisten ja lasten kesken yhdessä. Lajissa
yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla ulkoilu, liikunta, ongelman ratkaisutaidot sekä ja uusimman
tekniikan käyttö. Siinä missä nuorimmat harrastajat tarvitsevat mahdollisesti apua laitteiden käytössä ja koordinaattien syöttämisessä, vanhemmat
harrastajat hyötyvät lasten tarkasta havainnointikyvystä ja kekseliäisyydestä kätköjä etsittäessä ja
sopivia piilopaikkoja keksiessä.

Allekirjoittanut kokeili ja testasi lajia ensimmäistä
kertaa geokätköily tutuksi -kurssin aikana. Erityisesti lajin matala aloituskynnys yllätti ensikertalaisen. GPS -satelliittinavigaattorin käyttö oli yllättävän helppoa ja lähes suunnistustaidotonkin
löysi oikean suunnan piilopaikalle. Lisäksi ilahduttivat kätköpiilojen monipuoliset mahdollisuudet. Kätköjä voi löytää vaikkapa puusta, kuopista,
kiipeilytelineiltä tai latumobiilin kyljestä. Luovuus on kätköpaikkojen ideoinnissa todellakin
sallittu.

Vapaa-aikatoimi kiittää osallistujia, Mustijoen
Luontomatkailuyhdistystä sekä Suomen Latua
hienosti onnistuneesta kurssista. Lisätietoa lajista
löydät Suomen Ladun internetsivuilta. Pablo Picassoa lainatakseni: ”En etsi: minä löydän.” Eli ei
muuta kuin metsiin aarteita ihailemaan!

Koulutuksessa kätköt olivat luonnollisesti löydettävissä kohtuullisen helposti. Todettakoon kuitenkin, että allekirjoittanut etsintäryhmineen oli hyvin lähellä luovuttamista yhden kätkön suhteen.
Ryhmämme onneksi samalle kätköpaikalle saapui
alle kouluikäinen kätköilijä, joka teräväsilmäisenä
löysi aarteen ensimmäisellä silmäyksellä ryhmämme etsittyä kyseenomaisen kätkön olinpaikkaa kymmeniä minuutteja. Ikä ei siis todellakaan
ole este tälle valloittavalle luontoliikuntaharrasteelle.

Luontoliikuntaterveisin,
Minna Pudas,
liikunnanohjaaja
Lähteet ja lisätiedot:
http://www.suomenlatu.fi/
suomen_latu/kesalajit geokatkoily/

Nuorten työpajatoiminnan uudet tuulet
Työpajan nuoret ovat syksyllä työskennelleet ahkerasti Talvipuiston parissa. Työpaja tuotti 2.12.
joulun avauksen jouluvaloineen ja esityksineen.
Hieno työnäyte nuorilta!
Pornaisiin on kolmen yrittäjän toimesta perustettu
Pornaisten Palveluverstas ry, joka jatkossa tuottaa
mm. kunnalle nuorten työpajapalvelut. Lisätietoja
nuorille ja työnantajille
http://www.pornainen.fi/vapaaaikatoimi/nuoriso/nuorten-tyopaja/

Sanatehtävän ratkaisu
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisissa aloittaa nuorisovaltuusto 1.1.2013
Lokakuussa 2012 käytiin nuorisovaltuustovaalit,
joissa oli ehdokkaina kunnan 14–20–vuotiaat nuoret. Tiivis vaalikampanja käytiin yhtenäiskoulussa, PoNussa, seurakunnan nuorisoilloissa ja tietenkin Facebookissa sosiaalisen median keinoin.

Omia nuorisovaltuuston kokouksia on kuusiseitsemän vuoden aikana. Ottakaa rohkeasti yhteyttä nuorisovaltuuston jäseniin ja kertokaa huomioitanne nuoria koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston jäsen tuo viestiänne eteenpäin kokouksiin.

Äänestyksiä järjestettiin yhtenäiskoululla, PoNussa, kirkkoherranvirastossa ja vapaa-aikatoimessa.
Nuoret saivat tuntumaa äänestyskäyttäytymisestä
ja se sujuikin kuin vanhoilta tekijöiltä. Selvästi oli
kuunneltu yhteiskuntaopin tunneilla. Vilkkainta
äänestys oli koululla. Lopullinen äänestysprosentti
oli 23 %.

Nuorisovaltuuston jäsenet
2013–2014
Hämäläinen Pekka
Schaffter Thomas
Kiiski Jere
Hakala Kasperi
Miettinen Mikael

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa
1.1.2013. Jäsenten toimikausi on kaksivuotinen,
varajäsenet vaihtuvat ensi syksyn vaaleissa. Samalla laajennetaan valtuuston jäsenmäärä kymmeneen. Nuorisovaltuustolle on varattu ensi vuoden talousarvioon oma määräraha, jolla mahdollistetaan toiminta, pienimuotoinen koulutus ja
korvamerkityn rahan osoittaminen nuorisovaltuuston päättämään asiaan. Nuorilla on näin mahdollisuus vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin omassa
kunnassa. Kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston toimintaperiaatteista.

varajäsenet 2013
Pösö Erik
Salama Maija
Felt Riia
Majuri Nicolas
Lähteenmäki Juha
Nuorisovaltuuston tukena
Minna Nylund, vapaa-aikasihteeri
minna.nylund@pornainen.fi

Nuorisovaltuusto 2013:
vas. Maija Salama (varajäsen),
Kasperi Hakala (jäsen,
Thomas Schaffter (jäsen),
Jere Kiiski (jäsen) ja
Mikael Miettinen (jäsen)
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Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto
Mäntsälän kansalaisopiston kevätlukukausi 2013 Pornaisissa
MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO
Vanha Porvoontie 19, 04600 Mäntsälä, Puh. 040 314 5371,
www.mantsalanopisto.fi, kansalaisopisto@mantsala.fi, Opisto
on myös Facebookissa.

Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille alkaa ma
17.12.2012 klo 9.00.
Kursseille ilmoittaudutaan osoitteessa www.mantsalanopisto.fi.
Ilmoittautumisesta, kurssien maksamisesta, kurssien peruuttamisesta ym. ovat ohjeet samassa osoitteessa. Ilmoittautua voi
myös opiston toimistossa tai soittamalla numeroon 040 314
5371
Alla esitellään kevään uudet kurssit Pornaisissa. Syksyllä alkaneille kursseille voi kysyä vapaita paikkoja
opiston toimistosta. Koko lukuvuoden kestävän kurssin kurssimaksu puolitetaan, jos opiskelija tulee mukaan
vasta kevätkaudella. Useille kursseille mahtuu vielä mukaan, kysy rohkeasti vapaita paikkoja.
MUSIIKKI

KUVATAITEET

Perhemuskari (nro 110161 )

Öljypastellimaalausta ja sekatekniikkaa

pe 09.15–10.00, 11.1.–19.4.2013
Pornaisten nuorisotila PONU, Koskitie 2
MuM Eila Hartikainen 13 t, 25 € , max 8 osallistujaa
Tulkaa oppimaan
uusia ja vanhoja
lastenlauluja ja leikkejä. Muskarissa
kaikki pääsevät musisoimaan käyttäen
rytmisoittimia ja
välillä kanteleita.
Musiikkia kuuntelemalla, laulamalla,
tanssimalla ja askartelemalla aistimme
tunnelmia, rytmejä ja
sävyjä. Vanhempi
ilmoittautuu. Lasten
suositusikä 0,5-3 v.

(nro 110365)
to 18.30–21.00, 24.1.–21.3.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Picasso, ovi
H, Koulutie 4
Kuvataiteilija (AMK) Sinikka Ustinov-Jones 24 t,
36 €, max 12 osallistujaa
Kurssilla tutustumme öljypastellimaalauksen välineisiin ja erilaisiin tekniikoihin, joiden kautta voi
kehittää omaa ilmaisua. Lisäksi harjoituksiin sisältyy värioppia, sommittelua ja töiden kehystysohjausta. Omat liidut ja paperia mukaan.
MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

Hopeaketju (nro 110464)

Kuvassa muskariopettaja Eila Hartikainen

la 10.00-17.00, su 10.00-17.00, 2.3.–3.3.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Ateljee, ovi
H, Koulutie 4
Dipl.gemmologi Marita Lempinen 16 t, 38 €
, max 16 osallistujaa
Punotaan perinteisin käsityömenetelmin ketjuja
hopealangasta. Muinais-, Kuningas-, Cordell-,
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ym. Ketjuista valmistetaan kaulakäätyjä, ranne- ja
nilkkakoruja, kellonperiä sekä korvakoruja. Omia
työvälineitä ei tarvita. Materiaaleja voi ostaa myös
opettajalta. Ketjuja voi tehdä myös alumiini-,
messinki- tai kuparilangasta.

Kudontaa ja punontaa koululaisille
(nro 110466)
ma 10.00–14.30, ti 10.00–14.30, ke 10.00–14.30,
to 10.00–14.30, 3.6.–6.6.2013
Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1
KM Eija-Sisko Jokinen 20 t, 38 € , max 10 osall.
Kurssi on suunnattu 8-12-vuotialle koululaisille.
Kudotaan mm. mattoja, poppanaa ja punotaan
erilaisia nauhoja. Kurssipäivien aikana ehtii kutomaan 2-4 pientä työtä. Kurssimaksu sisältää 10
€ materiaalimaksun. Muista ottaa eväät mukaan.

Keramiikka (nro 110465)
ke 18.30–21.00, 16.1.–10.4.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Picasso, ovi
H, Koulutie 4
Raija Manninen 36 t, 46 € , max 16 osallistujaa
Opetellaan käyttö- ja koriste-esineiden valmistamista erilaisia savilajeja käsin muotoilemalla sekä
dreijaamalla. Perehdytään erilaisiin koristelutekniikoihin, kuten engobeen, painokuviointiin sekä
saven värjäykseen. Esinet lasitetaan erilaisilla
lasitustavoilla. Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja
aiemmin harrastaneille. Materiaalia voi ostaa
opettajalta.

HISTORIA

Eurooppalaisten kaupunkien arkkitehtuuria ja taideaarteita II (nro 130164)
ti 19.30–21.00, 15.1.–26.3.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi
A, Koulutie 4
FM Eija Olsson 20 t, 33 € , max 25 osallistujaa
Tällä kurssilla saadaan lyhyt katsaus eurooppalaisten kaupunkien arkkitehtuuriin ja taideaarteisiin. 15.1. Tallinna, 22.1. Wien, 29.1. Berliini, 5.2.
Dresden, 12.2. Oslo, 26.2. Pariisi, 5.3. Montpellier, 12.3. Barcelona, 19.3. Praha, 26.3. Krakova.
PUUTARHATALOUS

Puutarha kesäkuntoon (nro 710360)
ke 18.00-19.30, 30.1.–13.3.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Beeta, ovi
A, Koulutie 4
Hortonomi Sirpa Oksa 12 t, 26 € , max 15 osall.
Kasvattaisitko itse taimet? Mitä voi tehdä puutarhan mahdollisille ongelmakohdille? Miten laitetaan kompostointi kuntoon? Kurssilla käsitellään
myös puiden ja pensaiden keväthoitotoimenpiteet,
puutarhan lannoitukset ja kalkitukset sekä rikkakasvien ja tuholaisten torjunta.
LIIKUNTA

Pilates / jatko (nro 830162)
ma 19.00–20.00, 14.1.–22.4.2013
Pornaisten yhtenäiskoulu, luokka Areena 1+2, ovi
I, Koulutie 4
Jenni Aarniola 17 t, 38 € , max 30 osallistujaa
Tämä tunti sopii jo pilateksessa edistyneille. Hallitset pilateksen perusteet. Tunnilla edetään reippaammin liikkeestä toiseen ja käyttäen eri variaatioita liikkeistä.

Kuvassa viime kevään ILONA2012 kevätnäyttelyn
Pornaisten keramiikkakurssin opiskelijatöitä. Opettajana kurssilla toimi Raija Manninen.
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Keuke, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Yrittäjät suosittelevat Keuken palveluja
toteutuksesta vastasi koulutus- ja tutkimusalan
asiantuntijayritys Focus Main Point Oy.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) palvelut tunnetaan ja niitä arvostetaan. Keuken toteuttamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn
vastanneista jopa 86 prosenttia suosittelisi Keuken
palveluja toisille yrityksille. Kyselyn mukaan
Keuke oli lähes kolmasosalle vastaajista entuudestaan tuttu toimija. Viidesosa vastaajista oli saanut
vinkin Keuken palveluista kuntien elinkeinopäälliköiltä tai vastaavilta tahoilta. Noin 15 % oli hakeutunut ottanut alun perin yhteyttä Keukeen yrittäjäkollegan suosittelemana.

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. Asiakasyrityksilleen Keuke tarjoaa laajan asiantuntijaverkoston mahdollisuudet ja palvelut sekä oikeat
kontaktit yrittämiseen.

Keuken asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin
sähköisenä Internet-kyselynä. Kysely lähetettiin
kaikille talvi-kevätkaudella 2011–2012 Keukessa
asioineille yritysasiakkaille. Kyselyn käytännön

Asiantuntijuudelle ja palvelulle parhaat pisteet
Neljäsosa asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista haki Keukesta apua liiketoiminnan kehittämiseen. Viidesosa tarvitsi neuvoja talous- ja rahoitusasioissa ja toinen viidennes myyntiin ja
markkinointiin liittyviin asioihin. Yrittäjät kokivat saaneensa apua juuri niihin asioihin, joihin
hakivat apua. He kokivat myös, että Keukesta
saadut neuvot olivat hyödyllisiä yritystoiminnan
yleisen kehittämisen kannalta ja että Keuken yritysneuvonta vahvisti yrityksen omia suunnitelmia.
Neljännes kertoi saaneensa enemmän neuvontaa
kuin osasi odottaa.
Suurin osa vastanneista antoi Keuken yritysneuvonnan asiantuntijuudelle arvosanaksi 9, kun arvosteluasteikko oli 4–10. Kohteliaisuudesta ja
ripeydestä annettiin myös yleisimmin arvosanaksi
9 ja palveluhalukkuus arvostettiin täydeksi kympiksi.
– Olemme viimeisen vuoden aikana vahvistaneet
asiantuntijaosaamistamme rekrytoinneilla. Tällä
hetkellä Keuke palvelee kuuden asiantuntijan
tiimin voimin, kertoo Keuken toimitusjohtaja
Elina Pekkarinen.

Toimitusjohtaja Elina Pekkarinen rohkaisee yrittäjiä ottamaan yhteyttä Keukeen kaikissa yritysneuvonta-asioissa.

– Olemme myös panostaneet paljon yritysasiakkaiden kontaktointiin järjestämällä koulutusta ja
vierailemalla yrittäjäjärjestöjen luona. Esimerkiksi
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Pornaisissa järjestimme Rahoitustuki- ja neuvontainfon yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näissä
kasvokkain tapahtuneissa tapaamisissa olemme
saaneet tärkeää tietoa yrityskentältä ja samalla
olemme tehneet palvelujamme tutuksi, Pekkarinen
jatkaa.

aa. – Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin niin pienissä kuin isommissakin asioissa myös tulevana
vuonna.
Keuke toivottaa kaikille Luonnollisesti Pornainen –lehden lukijoille Hyvää Joulua ja Yritteliästä Uutta Vuotta 2013!

Keuken tarjoamille yritysneuvontapalveluille on
ollut mukavasti kysyntää myös Pornaisissa.

INFO
Jos Sinulla on tarvetta yritysneuvontapalveluille, kannattaa ottaa yhteyttä Keuken ajanvaraukseen ja sopia tapaaminen. Puhelin 050 341
3210 tai sähköpostilla keuke@keuke.fi.

– Pornaislaisilla yrityksillä ja yrittäjillä on tekemisen meininki ja reipas ote toimintansa kehittämiseen. Meidän tehtävänä on jakaa ammattitaitomme ja kokemuksemme kehittämishaluisten yritysten kanssa ja olla siten mukana koko seutukunnan
positiivisessa kehityksessä, Elina Pekkarinen tote-

www.keuke.fi

Mustijoen perusturva
Pornaisten terveysaseman aukioloaika ja -toiminta
Terveysaseman aukioloaika on muuttunut 3.12.2012 alkaen.
Uudet aukioloajat:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

klo 8 – 16
klo 8 – 16
klo 8 – 16
klo 8 – 13
klo 8 – 13

Päivystys:
Ensiapuluonteista kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat ohjautuvat arkisin Mäntsälän
terveysaseman päivystykseen, avoinna
ma–su klo 8–22, puh. 019 264 5500
Porvoon terveyskeskuksen yhteispäivystys
on avoinna ma–pe klo 16–22, la–su ja pyhäpäivät klo 8–22, ajanvaraus, puh.
020 692 260 klo 15–22.

Puhelinajat:
Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus
arkisin klo 8–9.30, puh. 019 264 5810

Yöpäivystys on Porvoon sairaalassa ma–
su klo 22–08, puh. 019 548 2551.

Muut asiat esim. laboratoriovastaukset klo 9.30
alkaen puh. 019 264 5801

Lisätietoja asiasta saa Pornaisten terveysaseman henkilökunnalta, puh. 019 264 5801.

Pornaisten terveysasema, fysioterapia ja apuvälinepalvelu
ovat suljettuna ajalla 27.–31.12.2012
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
Koululaisten tuikkujahti
Itä-Uudenmaan Jätehuolto järjestää toimialueensa koululaisille
hauskan ja hyödyllisen Tuikkujahti-kilpailun. Tuikkujahti on metallisten tuikkukuorien keräyskilpailu, jonka tavoitteena on aktivoida
koululaiset tarkkailemaan kulutus - ja lajittelutottumuksiaan. Pienestä koostaan huolimatta alumiiniset tuikkukuoret ovat arvokasta
uusioraaka-ainetta.
Kilpailuun osallistuu yhteensä noin 80 luokkaa Askolasta, Loviisasta, Pornaisista, Porvoosta ja Loviisasta. Pornaisista mukaan lähti
luokkia Yhtenäiskoulusta, Parkkojan koulusta ja Jokimäen koulusta.
Kilpailun tarkoituksena ei ole lisätä tuikkujen kulutusta, vaan kannustaa koululaisia luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorten etsinnässä. Voittajaksi julistetaan luokka joka on kerännyt eniten tuikkukuoria. Voittajaluokka saa palkinnoksi 500 euroa
luokkaretkirahaa.
– Keräyksen aikana oppilaat näkevät konkreettisesti kuinka pienistä
puroista kasvaa iso virta. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys, kuvailee palveluneuvoja Sabina Lindström Itä-Uudenmaan Jätehuollosta. Kilpailuaika on 1.11.2012 – 31.1.2013.
www.iuj.fi

Joulun jätteet järjestykseen
Vähennä jätettä tekemällä joulun hankinnat
harkiten. Nopeasti roska-astiaan päätyviä
hankintoja kannattaa välttää. Paras jäte on
syntymätön jäte.

Kevennä kierrättämällä
Kodin jätteistä suuren osan voi kierrättää.
Ekopisteillä vastaanotetaan mm. kartonkijätteenä pahvit, kartonkilaatikot ja maitotölkit,
pienmetallina metallipurkit, alumiinivuoat ja
tuikkukuoret sekä lasina lasipullot ja -purkit.
Itä-Uudenmaan Jätehuolto toimittaa kierrätysjätteet teollisuudelle uudeksi raaka-aineeksi.
Joulun ajan lajitteluohjeet on koottu sivuille:
http://www.iuj.fi/lajitteluneuvonta/lajitteluohje
et/joulun-lajitteluohjeet-2012.aspx

24/32

Pornaisten kunta tiedottaa, joulukuu 2012

Luonnollisesti Pornainen
Vie asianmukaisiin vastaanottopisteisiin
Isokokoiset jätteet (max. 60 x 60 x 80 cm), vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet eivät sovellu jäteauton
kuljetettavaksi. Niiden vastaanotto on järjestetty
pienjäteasemilla.
Pienjäteasemilla vastaanotetaan kotitalouksien
lajiteltu hyötyjäte ja vaaralliset jätteet maksutta
esim. sähkölaitteet, haravointijätteet, risut, puujätteet, metalliromut, maalit, öljyt, energiasäästölamput. Sekajäte, kuten muovit, patjat, sohvat ja
remonttijätteet, vastaanotetaan maksua vastaan
(max 2 m3).
Pienjäteasemat ovat suljettuina jouluaattona, uudenvuodenaattona ja arkipyhinä.

Huomioi jäteautojen aikataulumuutokset
Joulun ja uudenvuoden pyhäpäivien vuoksi jäteastioiden normaalit tyhjennyspäivät voivat siirtyä
aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi. Jätteenkuljettajat alkavat ajaa jouluviikon jätetyhjennyksiä
jo edeltävänä lauantaina ja sunnuntaina. Tyhjennyksiä jatketaan jouluviikon keskiviikosta eteenpäin. Normaalit tyhjennyspäivät saattavat muuttua
sekä jouluviikolla että uuden vuoden viikolla.
Tarkempaa tietoa osoitteessa www.iuj.fi.

Pornaislaisia lähimpänä palvelevat:
Pornaisten pienjäteasema, Läpimurrontie 4: ke
10 – 18 (suljettu 26.12.2012)
Mömossenin pienjäteasema, Ampumaradantie
3, Sipoo: ti 11-19, pe 9-17 (suljettu
25.12.2012, 1.1.2013)

Sekajäteastian ylitäyttymistä voit vähentää litistämällä roskat tiiviiksi. Jos jätteet eivät mahdu
sekajäteastiaan, voi ne säkittää jäteastian viereen.
Jäteauto ottaa ne kyytiin lisäjätteenä. Lisäjätteen
hinta on Pornaisissa 4,79 €/ 200 litran säkki (sis.
alv). Lisäsäkkejä voidaan ottaa max 6
kpl/tyhjennyskerta.

Domargårdin jätekeskus, Ritamäentie 20,
Porvoo: ma - pe 7-18, la 9-14
(suljettu 24.1. - 26.12.2012 ja 1.1.2013,
31.12.2012 poikkeuksellisesti avoinna 7 – 15)

Joulukuuset maksutta hyötykäyttöön
Biojätekeräykseen kuuluvien yli 5 huoneiston rivi- ja
kerrostalojen kuuset voi jättää jätekatoksen yhteyteen
14.1. mennessä. Alle 5 huoneiston kiinteistöjen ja omakotitalojen kuuset vastaanotetaan maksutta pienjäteasemilla tai erillisissä kuusenkeräyspisteissä. Pornaisten kuusenkeräyspiste on Kirkonkylän ekopisteen luona
(Aurinkomäentie 1).
Joulukuusen voi halutessaan myös pilkkoa ja pakata
sekajäteauton kyytiin, jolloin siitä veloitetaan sekajätteen mukaisesti.
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Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura, PPNs
Aktiivista kerhotoimintaa Halkiassa
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry järjestää talkoovoimin
laajamittaista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavaa kerhotoimintaa Halkiassa seurantalo Kivistöllä sekä Parkkojan koululla. Perheiden ei tarvitse kuljettaa
lapsia pitkälle, vaan mielekäs ja laadukas harrastus löytyy
läheltä!

Sählykerho:

Sählykerho
Maanantai-iltaisin kello 18.30 Kivistön salissa kajahtaa: ”Kuka pelkää vesimiestä!” Kymmenen pojan sisäpelikenkien töminä täyttää ilman ja liikunnan riemu on käsin kosketeltavissa.
Muutama lämmittelykierros hippaleikkiä tuo hyvän alkulämmön sänlynpeluuta varten. Sählykerhossa lapset saavat pelata
leikkimielisesti ilman kilpailullisia tavoitteita. Tärkeintä kerhossa on yhdessä tekeminen ja liikkuminen. Kerhon aikana
toki opetellaan myös pelin sääntöjä ja joukkueessa pelaamista.
6-vuotiaan Ilari Uusitalon sanoin sählykerhossa on kivaa, koska saa pelata kavereiden kanssa. Ilari kertoo myös, että on
vähän riehumista, syötellään ja tehdään maaleja. Tylsää on jos,
ei saa tehtyä maalia. Ari Virkin pillistä kajahtaa kimakka vihellys ja pojille se merkitsee mailoja, palloja ja suojalaseja.
Peli alkakoon! Ari on yksi kolmesta isästä, jotka vuoroviikoin
ohjaavat Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseuran 6-8-vuotiaiden
sählykerhoa. Tunnin hikisen urakan jälkeen vilkkaiden pojanviikareiden sähly on ohitse. Tosin pojilla intoa riittäisi varmasti vielä toiseksikin tunniksi. Väsyneinä ja hikisinäkin yritetään
oppia huolehtimaan harrastusvälineet paikoilleen ja omat tavarat mukaan. Seuraavan viikon ohjausvuoroon tuleva Mikko
Vaittinen kenties pitää huutokauppaa edelliskerralta jääneistä
suojalaseista tai mailasta. Oman ohjausvuoronsa ennen joulutaukoa ehtii vielä pitää myös Jukka Sihvola. Hänen 7-vuotiaan
Eero-poikansa mielestä parasta sählyssä on lyhyesti ja ytimekkäästi: ”kaikki!” Kerhossa on tilaa vielä muutamalle innokkaalle sählääjälle. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta vaittinen.terhi@gmail.com.

Touhuaamupäivä:

Touhuaamupäivä
on toiminut Kivistöllä tiistaiaamuisin vuodesta 2005 alkaen.
Aikuisten ja lasten yhteinen kerho on avoin kaikille asuinpaikasta riippumatta; kävijöitä on Halkian lisäksi myös Kirveskoskelta ja Nummisista asti. Kerhonohjaus toimii yhteisvastuullisesi aikuisten kesken, samoin kahvinkeittovuorot. Syyskauden ohjelmassa on ollut mm. potkuautoajelua ja temppurataa salissa, sämpylöiden leipomista, laululeikkejä sekä askartelua ja vapaata leikkiä. Kauden ohjelma suunnitellaan ja toteu-
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tetaan kävijöiden toiveiden ja ehdotusten mukaan. Kunnallisena
perhepäivähoitajana toimiva Seija Sipinen on käynyt kerhossa
hoitolastensa kanssa sen koko toiminta-ajan. Nyt hänellä hoidossa oleva viisivuotias Nea kertoo, että mukavinta kerhossa on
”kun saa juosta ja näkee kavereita”. Salissa juoksemisesta nauttii
myös samanikäinen kotihoidossa oleva Elsa, mutta erityisesti
askartelut ovat hänelle mieluisia. Aikuisten mielestä muiden
äitien tai hoitajien näkeminen sekä yhteiset keskustelut arkisista
asioista ovat kerhossa parasta. Yhteenkuuluvuuden tunne ja
verkostoituminen muiden lapsiperheiden kanssa on koettu toiminnassa merkitykselliseksi. Mukaan mahtuu uusia kävijöitä,
tervetuloa!

Teatterikerho
Tiistai-iltaisin Kivistöllä kokoontuu 10-13-vuotiaiden lasten ja
nuorten teatterikerho Marja-Leena Kaskisen johdolla. Kerho on
toiminut parisen vuotta Tuija Kososen ohjaamana. Hän ei enää
päässyt ohjaamaan ja etsimme pitkään uutta ohjaajaa. Onneksi
saimme Marja-Leenan ohjaajaksi! Näin kahdeksan innokasta
lasta ja nuorta pääsi jatkamaan harrastustaan. Nyt ohjelmassa on
sanatonta teatteria pikkujouluja varten. Kerhossa tutustutaan
myös muuhun kuin näyttelijän hommaan, mm. valoihin.

Touhuaamupäivä (lisää)

Sirkus:

Sirkustoiminta
alkoi seurassa syksyllä 2011, Tenavasirkus aikuinen-lapsi ryhmä
aloitti tuolloin Kivistöllä neljän ohjaajan vuorotellessa ohjausta
apunaan kaksi apuohjaajaa. Tenavasirkus on ns. matalan kynnyksen tutustumista sirkuksen maailmaan. Kerhossa on mukana
5-6 v. lapsi oman vanhempansa tai muun aikuisen kanssa. Perusharjoitteisiin kuuluvat erilaiset kuperkeikat, joita harjoitellaankin joka kerta, lisäksi noin neljän viikon jaksoissa on harjoituksia vuoroin mm. tasapainoilussa, jongleerauksessa sekä ihmispyramidien teossa. Myös erilaisia ikätasoon sopivia välineitä
käytetään ja harjoitellaan niillä temppuja. Vauhdikkaat hippaleikit tunnin alussa ja lopussa ovat olleet pienten sirkustelijoiden
mieleen.

Tempoa tenaviin:

Nyt syksystä 2012 toiminta on jatkunut Parkkojan koulun salissa, kerho-ohjaajana toimii Arja Söderlund ja apuohjaajana Sandra Vaalio. Tenavasirkukseen otettiin mukaan myös isompia v.
2004–2006 syntyneitä sirkuskerholaisia, kun ihan omaa ryhmää
heille ei vielä saatu kasaan. Mukana seuran sirkustoiminnassa
on tällä hetkellä Tenavasirkuksessa 4 paria ja 7 isompaa sirkuskerholaista. Kerhossa on hauskaa ja hikistä toimintaa vanhojen
sekä uusien sirkustemppujen harjoittelussa, kannustavassa ilmapiirissä koetaan liikunnan riemua ja onnistumisen kokemuksia
ilman kilpailuhenkeä. Sirkusryhmistä voi tiedustella ohjaajalta:
arja.soderlund@gmail.com.
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Tempoa tenaviin
Torstai-iltaisin Kivistöllä kokoontuvat Tempoa
Tenaviin aikuinen-lapsi 0-2 v ja 3-4 v. musiikkiliikuntaryhmät. Tempoa Tenaviin –
musiikkiliikunta on nuorisoseuraliikkeen rekisteröimä oma toimintamuoto 0-4-vuotaille ja heidän
vanhemmilleen. Ryhmät ovat lasten ja aikuisten
yhteisiä kohtaamispaikkoja, jossa liikutaan, leikitään ja lauletaan. Tärkeitä tekijöitä ovat liikunnan
ilon, vauhdin hurman sekä lämmön ja läheisyyden
tuottaminen ja kokeminen. Pienten ryhmässä käyvän kaksivuotiaan Toukon mielestä kerhossa parasta on ”Isi!”, yhteinen jakamaton aika isän kanssa on juuri isoveljeksi tulleelle pienelle tärkeää.
Toukon isä Paulus toteaa, että ”ryhmässä on rento
ja huoleton ilmapiiri, jopa mies uskaltaa laulaa!”
Olivia 2 v. kertoilee kotona, että kerhossa on mukava ”pomppia ja luosta”. Vanhemmat kiittelevät,
että on hienoa, että tällaista toimintaa jaksetaan
pyörittää. Ohjaajana toimiva Eija Kainulainen

iloitsee, että ryhmät ovat lähes täynnä ja että mukaan on tullut viime vuosina yhä enemmän myös
isiä. Yhteinen harrastus luo hyvää pohjaa aikuisen
ja lapsen väliselle vuorovaikutukselle. Ryhmissä
on mukana yhteensä 23 lasta ja heidän vanhempaa, mummia, kummia, tätiä tai tuttavaa.
Syksyn kerhokausi huipentuu pikkujouluihin Kivistöllä 15.12. klo 15, joihin olet sydämellisesti
tervetullut katsomaan mm. tonttujen sirkusta,
leikkimään perinteisiä jouluisia laululeikkejä,
tapaamaan joulupukkia ja herkuttelemaan riisipuurolla! Pieni pääsymaksu, katso lisätiedot nettisivuilta!
Seuralla on myös aikuisille teatteritoimintaa, harrastesählyä ja lyhytkursseja. Lisätietoja toiminnasta www.ppns.net

Tempoa tenaviin 0-2 v. ryhmän yhteiskuva
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Kuvia Pornaisten joulunavauksesta 2.12.2012
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Raili ja Erkki Pörrö Pornaisten
Metsäkylästä ovat valmistaneet
useita satoja olkipukkeja vuodessa yli kolmen vuosikymmenen ajan. Kotimaan lisäksi pukkeja on muuttanut asumaan
ympäri maailmaa; mm. UuteenSeelantiin, Australiaan, Japaniin ja USA:han. Kotimaan
kuuluisimmat olkipukit majailevat eduskuntatalossa.
Olkipukkien tekemisen tähän
kauteen lopettavat Raili ja Erkki lahjoittivat Pornaisten kunnantalolle uuden uljaan sarvipään. Henkilökunta kiittää lämpimästi ja lupaa pitää hyvää
huolta komeasta pukistaan!
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