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Hyvät lukijat
Tällä kertaa kesälehtemme on tuhti 40-sivuinen
lukupaketti, tervetuloa mukaan sekä
tapahtuneisiin että tuleviin tunnelmiin.
Kaikki koulujemme oppilaat kävivät vierailulla
Helsingissä Musiikkitalossa ja saamme lukea
osallistujien huikeista tunnelmista.
Rakenteilla olevalla Mika Waltarin koululla
on jo vietetty harjannostajaisia.
Tänä vuonna on Pornaisten messujen juhlavuosi.
Messut pidetään 10. kerran 20.9.2014.
Juhlavuoden kunniaksi on avattu omat
messusivut osoitteessa www.pornaistenmessut.fi.
Messuista lisää sivulta 36 alkaen.
Bussiliikenteen uudelleen järjestelystä kerrotaan
sivuilla 7-9. Pornaisten vesilaitosta hoitavan
Mäntsälän Veden asiakastiedote on
sivuilla 29-30.
Toivotamme aurinkoista kesää lukijoillemme!
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Kesäaukiolot
Kunnanviraston ym. sulkeminen
kesällä

Mustijoen terveysasemien toiminta
kesällä 2014

Kunnanvirasto

Pornaisten terveysaseman vastaanottotoiminta on suljettuna 30.6.–27.7.2014.

on suljettuna kesällä neljä viikkoa eli
7.7.–3.8.2014.

Vapaa-aikatoimisto
on suljettu 7.7.–27.7.2014.

Kirjaston
kesäaukioloajat 1.6.–31.8.
ma, ti ja to 12.00–19.00
ke, pe ja juhannusaaton aatto 10.00–15.00

Vesilaitoksen päivystys
Mäntsälän Vesi
työaikana 040 3145 436
muulloin 0400 802 591

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto
kotikunta Askola, toimisto suljettu viikot 27-30,
30.6.–25.7.
Katselmusten tilaukset voi tänä aikana varata
päivystäjiltä seuraavasti:
viikot 27-28, Antti Ikonen, 0400 841 151
viikko 29, Matti Männikkö, 0400 415 083
viikko 30, Tommi Maasilta, 040 763 9420
(vko 30: ei rakennusvalvontakatselmuksia)
ympäristönsuojelussa ei ole erillistä päivystystä, kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä rakennustarkastaja.

Pornaisten kuntalaisia palvelee tällä ajalla Mäntsälän terveysasema.
Hoidon tarpeen arviointi / ajanvaraus ma – pe klo
8 – 9.30 puh. 019 264 5833. Muut asiat klo 12.30 – 13.30
puh. 019 264 5834.
Mäntsälän neuvontapuhelin puh. 019 264 5820 palvelee
myös Pornaisten kuntalaisia. Lääkkeet saa eReseptillä
suoraan apteekista tai soittamalla muut asiat numeroon
klo 12.30-13.30, paperireseptit saa Mäntsälän terveysaseman potilastoimistosta ma – to klo 8 – 16 ja pe klo
8 – 14. Reseptien uusinta pyritään hoitamaan pääasiallisesti ennen kesää.
Diabetestarvikejakelu hoidetaan Mäntsälän terveysaseman
alakerrassa keskiviikkoisin klo 15 - 15.45. Diabetestarvikkeita voi tilata myös potilastoimistosta saatavalla lomakkeella tai diabeteshoitajalta puhelinaikana klo 12.30 13.00 puh. 040 314 5074, puh. 040 314 5562 tai sähköpostilla marja-leena.rintala(at)mantsala.fi tai marjaliisa.havukainen(at)mantsala.fi. Tilattujen tarvikkeiden
nouto tapahtuu potilastoimistosta aukioloaikana.
Pornaisten ehkäisyneuvola on suljettuna ajalla
30.6.–27.7.2014.
Suun terveydenhuollon toiminta painottuu särkyvastaanottoon. Soittoaika heinäkuussa klo 8.00 – 9.00, puh.
040 314 5806.
Pornaisten terveysaseman laboratorio on suljettuna
30.6.–27.7.2014. Muut HUSlabin toimipisteet palvelevat
normaalisti. Toimipisteet löytyvät osoitteesta
www.hus.fi/sairaanhoito/laboratoriot/naytteenottopaikat.

PÄIVYSTYS avoinna Mäntsälän terveysasemalla joka
päivä klo 8 – 18, puh. 019 264 5500.
Iltapäivystys toimii Porvoon sairaalan terveysaseman
päivystyksessä ma – pe klo 16 – 22 ja la – su klo 8 – 22
puh. 020 692 260.
Yöpäivystys toimii Porvoon sairaalassa klo 22 – 8
puh. 019 548 2551.
Sosiaali- ja terveystoimen eli Mustijoen perusturvan
osalta ajankohtaiset tiedotukset toiminnasta löytyvät
Mäntsälän kunnan kotisivuilta www.mantsala.fi
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Tilinpäätös 2013
Olennaiset muutokset kunnan
toiminnassa ja taloudessa
Kunnan velkamäärää lähti jälleen nousuun kouluinvestoinnin takia kertomusvuoden aikana.
Uutta pitkäaikaista lainaa kunnan investointeihin
ja vanhojen lainojen maksuun jouduttiin ottamaan
4.850.000 €. Lainoja maksettiin pois 2.181.814 €,
mikä oli pitkäaikaisten lainojen nettovähennys
vuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen lainamäärä
asukasta kohti nousi 1.612 €:sta 2.125 €:oon.
Verotulot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna
1.277.910 € eli 7,8 %. Kasvuun vaikutti mm.
ryhmäosuuden korotus 61,25 %:sta 61,96 %:iin.
Korotuksen seurauksena kunnille tilitettiin joulukuussa n. 187 M euroa enemmän verrattuna siihen, että tilitys olisi tehty aiemmin käytössä olleella jako-osuudella. Lisäksi kasvuun vaikutti se,
että aiemmin seuraavan vuoden tammikuussa
maksetut jäännösverot maksettiin jo joulukuussa.

Tilinpäätös 2013

TP
2012

TP
2013

TA
2014

Asukasluku
Kunnallisvero-%
Kiinteistövero
- yleinen
- vakituiset asunnot
- muut asunnot
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamaton rakennuspaikka
- voimalaitokset
Toimintatulot, milj.euroa

5 133
19,50

5 143
19,50

5 292
20,00

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

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

1,00
0,50
1,00
3,00
1,00
5,9*)

Muutos-%

-7,1

0,9

Toimintamenot, milj. euroa

24,8

25,5

5,4

2,9

16,5

17,7

18,1

-0,4
3 208

7,8
3 447

2,0
3 420

Muutos-%

Verotulot, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

6,1

6,0

5,6

-8,0
1 193

-1,4
1 173

-7,2
1 058

Vuosikate, milj. euroa

0,7

1,2

0,4

Prosenttia poistoista
Euroa / asukas

51
137

84
241

25
71

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Lainakanta, milj. euroa

1,6
8,3

3,2
10,9

5,8
15,3

1 612

2 125

2 891

Valtionosuudet, milj. euroa
Muutos-%
Euroa / asukas

Valtionosuudet alenivat edelleen, vuoteen 2012
verrattuna 86.508 € eli 1,4 %.
Työllisyystilanne heikkeni hieman edellisvuodesta
eli 1,1 prosenttiyksikköä, keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 5,9 %, kun se oli edellisenä
vuonna 4,8 %. Korkeimmillaan työttömyysprosentti oli joulukuussa (6,7) ja alimmillaan toukokuussa (5,3). Yli vuoden työttömänä olleiden keskimäärä oli noin 25 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli
24 %. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli
152 henkilöä/kk. (119 kk/2012). Avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 8 kuukaudessa (10
kk/2012).

28,5*)

Euroa / asukas

*) Ei vertailukelpoinen edellisvuosiin, koska luvut
sisältävät myös sisäiset tulot ja menot

Korkotaso on tällä hetkellä niin alhaalla, että tulevina vuosina on syytä varautua korkokulujen kasvuun, koska uutta lainaa joudutaan ottamaan vanhojen lainojen maksuun ja suunniteltuihin investointeihin.

Käyttötalousosan toteutumisvertailua

Kertomusvuoden tulos parani hieman edelliseen
vuoteen verrattuna, mutta on edelleen miinuksella
234.429 € (-667.315 €/2012). Vuosikate parani
myös hieman edellisvuoteen verrattuna ja on
1.240.149 € (698.221 €/2012).

Kertomusvuoden käyttötalouden toimintamenot
olivat 28,1 milj. €, eli 0,2 milj. € vähemmän kuin
muutetussa talousarviossa. Toimintamenot olivat
2,3 milj. € eli 8,8 % edellisvuotta suuremmat.
Toimintatuotot olivat 5,7 milj. €, lisäystä edellisestä vuodesta 1,5 milj. € eli 38,6 %.

Rahoituskulut pysyivät edelleen alhaisina johtuen
syksyllä 2008 alkaneesta korkotason laskusta.

Isohkot muutokset johtuvat siirtymisestä sisäisten
kustannusten käyttöön (ruokahuolto, siivous ja
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Luonnollisesti Pornainen
kiinteistöjen huolto keskitettiin teknisen hallinnon alaisuuteen).
Suurimman yksittäisen kuluerän toimintamenoista muodostivat palvelujen ostot, joiden osuus toimintamenoista on kasvanut koko ajan ja erityisesti perusturvapalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelta ostettavaksi olivat jo 66,9 % (65,8 %/2012).
Toiseksi suurin kuluerä olivat henkilöstömenot, joiden osuus taas on
laskenut em. syystä ja olivat 26,9 %
(27,7 %/2012) toimintamenojen loppusummasta.
Hallintokunnista kunnanhallituksen
osuus toimintamenoista oli suurin,
koska perusturvapalvelujen osuus
talousarviossa kuuluu nyt kunnanhallituksen alle. Osuus oli noin 57 % (59
%/2012) ja kasvu edellisvuodesta 4,7
% (7,8 %/2012). Seuraavina olivat
sivistyslautakunta 29 % (27 %/2012),

Toimintakertomuksen kansi

kasvu edellisvuodesta 16,4 % (2,7
%/2012) ja tekninen lautakunta 12 %:n
(12 %/2012) osuudella, kasvu edellisvuodesta 12,8 %.
Käyttötuloista teknisen lautakunnan osuus
oli suurin, noin 86 % (77 %/2012), kasvu
johtuu ruoka- ja kiinteistönhoitopalvelujen
siirrosta tekniselle lautakunnalle. Seuraavana oli kunnanhallitus 6 %:n (12
%/2012) osuudella. Sivistyslautakunnan
tulojen kasvu oli huomattava johtuen eri
hankkeisiin saaduista valtionrahoituksista.
Samoin vapaa-aikalautakunnan tuloja
kasvattivat eri hankkeisiin saadut valtionrahoitukset.
Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen
25.6.2014.
Lisätiedot:
Timo Kaikkonen, talousjohtaja
puh. 040 7191 885
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi

Henkilöstöraportin kansi

Aurinkomäessä potilasturvallisuustapahtuma
Aurinkomäessä potilasturvallisuusiltapäivä 30.5.2014
jäsenellä on erittäin suuri
merkitys potilasturvallisuuden
parantamisessa.

Mäntsälän kunnalla vuosi 2014 on turvallisuusvuosi ja toukokuu oli valittu potilas-ja asiakasturvallisuuskuukaudeksi. Mustijoen perusturvassa
halutaan edistää potilasturvallisuutta ja sen edistämiseen on perustettu ohjausryhmä.

Jokainen voi edistää potilasturvallisuutta terveydenhuollossa:
käyttämällä käsidesiä terveydenhuollon
yksiköihin tullessa ja lähtiessä
välttämällä kättelemistä terveydenhuollon
yksiköissä
noudattamalla henkilökunnan ohjeita
tekemällä potilasturvallisuusilmoituksen
(HaiPro) kunnan nettisivuilla huomatessasi
haitta- tai vaaratapahtuman tai sellaisen uhan
terveydenhuollon yksikössä asioidessa.

Yhtenä tärkeänä potilasturvallisuuteen vaikuttavana asiana on käsihygienia. Niinpä tästä aiheesta
päätettiin pitää potilasturvallisuustapahtumat. Sen
tiimoilta järjestettiin kaksi potilasturvallisuusiltapäivää henkilökunnalle – Mäntsälässä 14.5 ja
Pornaisissa 30.5. Aurinkomäen tapahtumassa oli
puhumassa Porvoon sairaalan hygieniahoitaja Eija
Kela, Mediqin edustaja Eeva Lapinsuo ja Mustijoen perusturvan hygieniatiimilaisiä.

Tehdään yhdessä Mustijoen perusturvasta entistä
turvallisempi hoito- ja asiointipaikka!

Henkilökunta sai hyvää tietoa käsihygieniaan
liittyvistä asioista ja tätä kautta he osaavat paremmin ohjata myös omaisia ja vierailijoita. Jokaisella potilaalla, omaisella ja henkilökunnan

Aurinkomäen sairaanhoitaja Kirsi Paloheimo
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Avustushakemukset kunnanhallitukselle
Järjestö- ja seurojentalojen
avustukset
Vuoden 2014 talousarviossa on varattu
määrärahaa järjestö- ja seuratalojen
avustuksia varten.
Vapaamuotoiset hakemukset järjestö- ja
seuratalojen avustuksia varten tulee toimittaa 31.8.2014 mennessä kunnanhallitukselle osoitteella PL 21, 07171 Pornainen.

Yhteisöavustukset
Kunnanhallituksen myöntämät yhteisöavustukset ovat
haettavana 31.8.2014 mennessä.
Kunnanhallitus on vahvistanut yhteisöavustusten
jakamisessa noudatettavat seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja
sen kotipaikka tulee olla Pornainen tai yhdistyksellä
tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa.
2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen
vastaista.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan
ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden
muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä
(toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden
tilinpäätös ja toimintakertomus).
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli
näitä ohjeita rikotaan.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja
niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa hakuajan
kuluessa kunnanhallitukselle osoitteella: Pornaisten
kunnanhallitus, PL 21, 07171 Pornainen. Hakemuslomakkeita on saatavissa kunnantoimistosta tai niitä voi
tulostaa kunnan kotisivuilta Ajankohtaista-palstalta.
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Bussiliikennemuutoksia
Pornaisten bussilinjasto muuttuu
Sipoon ja Helsingin välinen liikenne järjestetään uudelleen 11.8.2014 alkaen. Tämä aiheuttaa muutoksia myös Pornaisten yhteyksien
osalta.
Ns. siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät
Sipoon osalta kesällä 2014. Helsingin Seudun
Liikenne –kuntayhtymä (HSL) ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
ovat järjestäneet siirtymäajan jälkeisestä liikenteestä yhteiskilpailutuksen. Nykyinen, bussiyritysten pelkillä lipputuloilla ja kunnan lipputuella
ajama liikenne muuttuu samalla viranomaisten
järjestämäksi liikenteeksi.
Kilpailussa oli koko Helsingin ja Nikkilän välinen liikenne sekä siihen kytkettynä yhteydet Nikkilästä Järvenpäähän, Pornaisiin ja Halkiaan sekä
Porvooseen. Lisäksi ELY kilpailutti itse koululaisvuoroja Järvenpään, Halkian, Pornaisten,
Monninkylän ja Nikkilän välillä sekä viikonloppuliikenteen välillä Järvenpää – Pornainen – Nikkilä – Porvoo.

tunnus on 787A. Lisäksi osa vuoroista kiertää
Kuninkaanmäen kautta, jolloin niiden tunnukset
ovat 787K tai 787AK. Reitti Helsingissä muuttuu: vuorot ajavat Hämeentien ja Hakaniemen
kautta Rautatientorille. Ne lähtevät vastaavasti
Rautatientorilta laiturista 10 Hakaniemen ja Hämeentien kautta.
Lähinnä koululais- ja työmatkavuoroina kulkevat seuraavat linjat:
987
987B
987BB
989
989A
989B
989H
989J
989V
vakiovuorot
vakiovuorot

Nikkilä (Itäinen Jokipuisto) - Pornainen - Järvenpää
Nikkilä (Itäinen Jokipuisto) - Pornainen
Nikkilä (Itäinen Jokipuisto) - Jokimäki
Pornainen (Pormestarintori) - Järvenpää
Järvenpää - Pornainen - Monninkylä
Laukkoski - Jokimäki - Pornainen - Halkia - Pihlajamäki
Pornainen (Pormestarintori) - Halkia - Järvenpää
Jokimäki - Pornainen - Järvenpää
Monninkylä - Pornainen - Halkia - Järvenpää
(Pihlajamäki) - Pornainen - Laukkoski - Porvoo
Pornainen - Laukkoski - Kilpilahti

Lauantaisin ja sunnuntaisin kulkee ELYkeskuksen hankkima poikittaislinja 988 (Porvoo Nikkilä - Pornainen - Järvenpää). Vuoroja on lauantaisin 4 kpl suuntaansa ja sunnuntaisin 2 kpl.
Suoria bussiyhteyksiä Helsinkiin ei viikonloppuisin enää 11.8.2014 jälkeen ole. Poikittaislinjan
aikataulut on sovitettu Järvenpäässä pysähtyviin
H- ja R-juniin siten, että bussi saapuu Järvenpäähän hyvissä ajoin ennen Helsinkiin menevän junan saapumista ja lähtee vasta jonkin verran Helsingistä saapuvan junan tulon jälkeen.

Kilpailutuksessa asetettiin laatuvaatimuksia mm.
käytettävälle bussikalustolle. Vuoden 2014 loppuun saakka kalusto saattaa olla samankaltaista
kuin aiemminkin, mutta sen jälkeen kalustona on
suurimmaksi osaksi matalalattiaisia kaupunkibusseja.
Viranomaisten yhdessä kilpailuttama liikenne
alkaa 11.8.2014. Ennen sitä on kuitenkin kuuden
viikon mittainen kesäaika 1.7.2014 - 10.8.2014,
jolloin Pornaisten bussiyhteydet ovat käytännössä
samat kuin aiempina kesinä ja kesäkuussa 2014.
Ajalla 1.7.–10.8.2014 pois jäävät vuorot ovat:
arkisin Pornaisista Helsinkiin klo 6.10, 14.10
ja 18.40
arkisin Helsingistä Pornaisiin klo 11.35 ja
20.20

Ventoniemi Oy:n ja Etelä-Suomen Linjaliikenteen
Halkian kautta ajavat vuorot säilyvät entisellään.
Poikittaislinjalta 988 voi vaihtaa myös Nikkilässä
HSL:n linjaan 985 Nikkilä – Kerava, mutta sillä
matkustaminen edellyttää joko HSL:n matkakorttia tai HSL:n kertalipun ostoa. Luonnollisesti
myös arkisin voi kulkea työmatkansa bussi-junayhdistelmällä.

Liikenne 11.8.2014 alkaen

Matkahuollon lipputuotteet jäävät sekä kesäajan
liikenteessä että 11.8.2014 alkavassa kilpailutetussa liikenteessä edelleen käyttöön. Jos matka joko
alkaa Pornaisista tai päättyy Pornaisiin, ei HSL:n

Kilpailutetun liikenteen alkaessa 11.8.2014
Pornaisten ja Helsingin väliä ajaa uudelleen numeroitu linja 787. Halkiaan asti ajavien vuorojen

7/40

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2014

Luonnollisesti Pornainen
Esimerkki 1:
Juha Y. matkustaa Pornaisista Nikkilään. Tälle
matkalle tarvitaan Matkahuollon lippu tai ostetaan
kertalippu. Nikkilässä Juha vaihtaa HSL:n linjalle
985 ja menee sillä Keravalle. Tällä matkalla Nikkilä-Kerava tarvitaan HSL:n matkakortti tai ostetaan HSL:n kertalippu.

matkakortti kelpaa, vaan tarvitaan Matkahuollon
lippu. Matkaksi katsotaan vaihdoton kulkeminen.
Siten esimerkiksi Helsinkiin suuntautuvilla suorilla bussivuoroilla käy edelleen Pornaisten työmatkalippu, Järvenpäähän Keski-Uudenmaan seutulippu ja Porvooseen Itä-Uudenmaan seutulippu.
Pornaisissa asuvan osalta lipputuotteet eivät siis
muutu.

Esimerkki 2:
Petra R. matkustaa yhtä kyytiä Pornaisista Helsinkiin. Tälle matkalle tarvitaan Matkahuollon lippu
tai ostetaan kertalippu. HSL:n liput eivät kelpaa.

Pelkästään HSL-alueen sisällä (Sipoo, Kerava,
Vantaa, Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) tehtävillä matkoilla kelpaavat ainoastaan HSL:n matkakortit ja liput.
Pornainen tukee kuntalaisilleen HSL:n
kausilippuja, joten ne voi ostaa samaan
hintaan kuin vakituisesti HSL-alueella
asuvakin.

Matkahuollon lipuiksi luetaan myös KELAn tukemat opiskelijaseutuliput.

Tom Heino, joukkoliikenteen asiantuntija,
Uudenmaan ELY-keskus

Pornaisten talvikauden 2014–2015 aikataulut on esitetty seuraavassa linjanumerokohtaisesti
(muutokset mahdollisia)
787
787A
787AK
787K

Rautatientori - Nikkilä - Pornainen
Rautatientori - Nikkilä - Pornainen - Halkia
Rautatientori - Kuninkaanmäki - Nikkilä - Pornainen - Halkia
Rautatientori - Kuninkaanmäki - Nikkilä - Pornainen

987
987B
987BB
989B

Nikkilä - Pornainen - Järvenpää
Nikkilä - Pornainen
Nikkilä - Jokimäki
Laukkoski - Jokimäki - Pornainen - Halkia - Pihlajamäki

23
vakio
640
989
989A
989H
989J
989V

Järvenpää - Halkia
Helsinki - Mäntsälä
Helsinki - Mäntsälä
Järvenpää - Pornainen
Järvenpää - Pornainen - Monninkylä
Järvenpää - Halkia - Pornainen
Jokimäki - Pornainen - Järvenpää
Järvenpää - Halkia - Pornainen - Monninkylä

vakio
vakio
vakio
vakio

Porvoo - Pornainen
Porvoo - Pornainen - Halkia
Porvoo - Pornainen - Halkia - Pihlajamäki
Kilpilahti - Pornainen

MA-PE

HELSINGIN SUUNTA

JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN-NIKKILÄ-VÄLI

Halkia

787
787
787A
787
787AK
787K
787

787K
787A
787K
787
787A
787
787A
787A
787AK

Pornainen
Nikkilä
Rautatientori
5:30
6:00
6:50
6:45
7:15
8:05
7:05
7:15
7:45
8:35
8:30
9:00
9:50
13:30 *
13:40
14:10
15:15
14:40
15:10
16:15
17:10
17:40
18:30
Keltainen = poikkeaa Laukkoskella
* Vuoro lähtee Pihlajamäestä klo 13.25

987
987
987B

Järvenpää Pornainen
7:40
8:05
8:40
9:05
15:40

Nikkilä
8:30
9:30
16:05

A)
A)

A) vain koulupäivinä

Rautatientori Nikkilä
Pornainen
Halkia
6:55
8:00
8:25
10:10
10:55
11:20
11:30
13:10
14:15
14:40
15:20
16:10
16:35
16:15
17:05
17:30
17:40
17:00
17:50
18:15
18:30
19:17
19:42
19:52
20:00
20:45
21:10
21:20
1:20 *
2:25 *
2:50 *
3:00 *
* yövuoro vain lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä
Keltainen = poikkeaa tarvittaessa Laukkoskella,
paitsi Nikkilästä klo 10.55 poikkeaa aina

987
987
987
987BB
987B

Nikkilä
6:50
8:50
9:30
13:30
15:10
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Pornainen
7:10
9:15
9:55
Laukkoski 13:55

15:35

Järvenpää
7:40
9:40
10:20

A)
A)
A)

Luonnollisesti Pornainen
MA-PE

640
989A
vakio
989A
23
vakio
989J
989H
vakio
989J
640

JÄRVENPÄÄ-HALKIA, JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN-(MONNINKYLÄ)
Järvenpää

Halkia

9:15
7:35
12:20
14:30
14:35
16:00
16:05
16:30
17:55
18:00
21:05

9:35

LA

988
988
988
988
SU

17:05
18:15

988
988

8:15

14:55

15:10

vain koulupäivinä

vakio
vakio
vakio

16:30
17:15

Jokim. 16:35 vain Sipoon koulupäivinä vakio

18:25

Jokim. 18:35

Halkia

Järvenpää

6:20

6:50
7:05
8:00
8:10
8:40
8:50
10:10
12:10

Pornainen

7:35
8:05
13:30
14:05
16:15
16:50
B) vain Porvoon koulupäivinä
Kilpilahti
16:10

Pornainen
16:50

Pihlajamäki

Halkia

Halkia

Pihlajamäki

8:15
14:15
17:00

8:20
14:20 T

Pornainen

Porvoo

B)
B)
B)

21:20

6:35
7:25
7:45
8:05
8:25

13:00
13:00
15:25
16:00
17:15

9:45
11:45
13:10
13:15
15:10
15:40

Pihlajamäki 13:20

18:05

13:45
15:45
16:10
16:30
17:45
18:30

Nikkilä

Porvoo

7:25
11:25
15:25
19:25

7:50
11:50
15:50
19:50

8:15
12:15
16:15
20:15

8:55
12:55
16:55
20:55

Porvoo

Nikkilä

Pornainen

Järvenpää

9:10
13:10
17:10
21:10

9:50
13:50
17:50
21:50

10:10
14:10
18:10
22:10

10:35
14:35
18:35
22:35

Nikkilä

Porvoo

Järvenpää Pornainen
988
988

8:00

Porvoo

15:10
16:25

Järvenpää Pornainen
988
988
988
988

Monninkylä

12:45

Monninkylä Pornainen
vakio
989 Jokimäki 6:30
23
989
vakio
989A
8:15
640
vakio
989B Jokimäki 12:45
989H
23
989V
15:10
989
989
640

Pornainen

PORVOON JA KILPILAHDEN SUUNNAT

15:25
20:25

15:50
20:50

16:15
21:15

16:55
21:55

Porvoo

Nikkilä

Pornainen

Järvenpää

13:10
18:10

13:50
18:50

14:10
19:10

14:35
19:35

vakio
vain Sipoon koulupäivinä vakio
vakio
vain Sipoon koulupäivinä vakio
vain koulupäivinä

vain koulupäivinä
vain koulupäivinä

vakio

7:20

7:25
7:45
6:45
6:55
8:20
8:30
8:40/8:50
14:40
14:50
15:00
A) vain koulupäivinä
B) vain Porvoon koulupäivinä
Pornainen
Kilpilahti
6:00

6:40

Järvenpää

Halkia

12:25
21:05

12:50
21:20

Halkia

Järvenpää

9:45
11:45

10:10
12:10

Järvenpää

Halkia

21:05

21:20

Halkia

Järvenpää

18:05

18:30

7:35
9:25
15:35

A)
B)
B)
B)

vain koulupäivinä
vain koulujen loma-aikoina

vakio
640

640
640

640

640

Kuva : Bussipysäkki
Halkiantien varrella
Joukkoliikenteestä lisää
tietoa:
http://www.uudenmaanjouk
koliikenne.fi/ ja
http://www.matkahuolto.fi/fi

Kuva: Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelmasta
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten koulut vierailulla musiikkitalossa

Kuva: Musiikkitalon orkesteri ja kuoro

Kuva: Musiikkitalon aulaa

Musiikkitalossa 12.3.2014
Syyskuussa 2012 Pornaisten Yhtenäiskoulun lauantaikoulupäivänä eräs huoltaja heitti ilmaan ajatuksen, että koko kunnan kaikki perusopetuksen
oppilaat voisivat tehdä koulupäivänä jotain yhteistä. Siis kaikki 850 oppilasta yhdessä, eskarista
yhdeksänteen luokkaan.

venin 9. sinfonian, josta monet oppilaat tunnistivat
osan ”Oodi ilolle”. Solisteina kuulimme sopraano
Helena Juntusta, altto Jenny Carlstedtiä, tenori
Tuomas Katajalaa ja bassobaritoni Neal Daviesia.
Mukana oli Musiikkitalon kuoro, jossa myös jopo-luokan opettajamme Milla Rantanen laulaa.

Syksyn 2012 aikana käydyissä keskusteluissa
virisi ajatus järjestää yhteinen kulttuuripäivä ja
kulttuurimatka Helsinkiin. Oppilaiden suuri ikäjakauma asetti omat haasteensa yhteisen tapahtuman suunnittelulle. Ideoista toteutumiskelpoisin
oli musiikinopettaja Minna Vihkon ajatus osallistumisesta sinfoniaorkesterin konserttiharjoituksiin. Konsertti Musiikkitalossa olisi oppilaille
huikea kokemus ja esteettinen elämys; suomalaista musiikin huippuosaamista arkkitehtonisesti
kiinnostavassa rakennuksessa ja akustiikastaan
kiitetyssä salissa.

Tunnelma Musiikkitalossa oli odottava, jännittynyt, iloinen ja innostunut. Oppilaiden kirjoittamissa palautteissa tulivat esiin monet erilaiset
asiat. Terveiset tapahtumasta – kertomuksia ja
piirustuksia - lähettiin RSO:lle ja suuren vaikutuksen oppilaisiin tehneelle ylikapellimestari Hannu
Linnulle.
Iida Tanner 6B
Musiikkitalossa käyminen oli todella mielenkiintoista. Musiikkitalon sisällä oli mahtavaa. Se oli
niin suuri, ja joka puolella oli iloa ja ihmisiä. Jo
ulkopuolelta aisti talon hienouden.
Konserttisaliin astuessa tuli hirveän pieni olo.
Sali oli todella iso ja erittäin kaunis. Salin katto
herätti mielenkiintoa. Istuimme melkein eturiveissä ja konsertin loputtua kävimme salin yläosassa.
Sieltä oli aivan erilaista katsoa.
Konsertin alussa ylikapellimestari Hannu Lintu
otti yleisön hyvin huomioon. Konsertin aikana
kiinnosti erityisesti kapellimestari ja hänen hieno

Musiikkitalo-idea jäi mieleeni hautumaan, ja
tammikuussa 2013 olin yhteydessä Radion Sinfoniaorkesterin tiedottajaan Paula Rahtuun. Hän
innostui kulttuurikasvatushankkeen tukemisesta
koko kunnan lapsille ja nuorille. Hänen suurenmoisella avullaan kaikki Pornaisten perusopetuksen 850 oppilasta pääsivät RSO:n kenraaliharjoituksiin. Kapellimestari Hannu Lintu johti Beetho-
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Luonnollisesti Pornainen
Aktia-säätiö Porvoo, Porvoon Osuuspankki ja
Pornaisten Yhtenäiskoulun oppilaskunta.

toimintansa. Hänen keskittymisensä huomasi.
Esityksen aikana katse kiinnittyi moneen asiaan,
mm. alttoviuluihin, puupuhaltimiin ja milloin mihinkin, loppupuolella huomio kiinnittyi kuoroon ja
solisteihin. Sopraanosolisti oli aivan mahtava.
Kuorossa oli laulamassa meidän koulun jopoluokan opettaja, jota tuli erityisesti seurattua. Itse
musiikki oli aivan ihanan kuuloista. Kaikki soittimet kuuluivat hyvin ja soivat hienosti samaan
aikaan. Pidin esityksestä oikein paljon. Oli mielenkiintoista nähdä niin hyvä orkesteri soittamassa. Musiikki oli hienoa, se oikein vetäisi mukaansa. Varsinkin esityksen loppu oli kiva. Kuoro oli
todella hyvä. Ei mitään moitittavaa, kiitos esityksestä!

Suuret kiitokset kaikille, jotka tekivät projektiideastamme totta. Kokemus oli ikimuistoinen!
Käyntimme Musiikkitalossa sai suurta huomiota
sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehti Uusimaassa. Toivomme yhteistyön jatkuvan RSO:n
kanssa lähitulevaisuudessa.
Lea Koskinen
Kuvat: Pornaisten koulujen oppilaita tulossa konserttiin

Josefina Toivola 6B
No ensiksi Musiikkitalo oli todella iso ja hieno,
siellä oli seinässä sellainen hieno koriste ja siellä
oli hyvä akustiikka, kuoro oli aivan mahtava. Erityisesti minulle jäi mieleen orkesterin soittajat ja
ylikapellimestari, joka otti yleisön huomioon. Sellot jäivät mieleen, koska niissä oli kaunis ääni
minun mielestäni ja matala. Joka puolella oli
paljon ihmisiä, erityisesti iloisia ihmisiä, rakastan
iloa.
Musiikista jäi mieleen viimeinen kappale, se oli
tosi kaunis ja olin kuullut sen aikaisemmin. Kun
solistit rupesivat laulamaan, niin minä menin ihan
kananlihalle. Hannu Lintu oli todella hyvä ja tuntui hauskalta tyypiltä. Konsertin loputtua kaikki
alkoivat taputtaa.
Sitten lähdimme kiertelemään yläkatsomoille,
sieltä oli hieno näkymä alas. Kävimme myös katsomassa levykauppaa. Kaikki oli hienoa ja mahtavaa. Olen itsekin soittanut selloa ja se on
vaikeaa.
Konserttikäynnin lisäksi monet luokat vierailivat
lisäksi mm. kansallismuseossa, Luonnontieteen
museossa, Tropicariossa, Heurekassa tai Yleisradiossa tai kävivät keilaamassa.
Oppilaiden kuljetus Helsinkiin ja takaisin oli oma
projektinsa, koska tarvitsimme yhteensä 18 linjaautoa. Saimme rahallista tukea projektillemme
seuraavilta tahoilta: Pornaisten Yrittäjät, Pornaisten kunta, Kirkkis – Pornaisten Yhtenäiskoulun
vanhempainyhdistys, Räppäkylän äipät ja iskät,
Laukkosken mutsit ja faijat, MLL Pornainen,
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten koululaisten Musiikkitalo-päivä Mediakerhon näkökulmasta
Kaikki Pornaisten koululaiset
viettivät mainion päivän Helsingin Musiikkitalolla. Radion
sinfoniaorkesteri soitti Beethovenin yhdeksännen sinfonian melkein yhdeksälle sadalle
pornaislaiselle oppilaalle.
Keskiviikkona 12.3. Pornaisten
kaikki koululaiset suuntasivat
kohti Helsingin Musiikkitaloa,
jonka taidokkaat esiintyjät ja
selkeä akustiikka tarjosivat
oppilaille hienon kulttuurikokemuksen.
Radion sinfoniaorkesteri soitti
Hannu Linnun johdolla Ludwig
Van Beethovenin 9. sinfonian.
Beethovenin 9. sinfonia on sävelletty vuonna 1824. Se on
säveltäjän viimeiseksi jäänyt
sinfonia.

Kuva: orkesteri ja kuoro esiintyvät

Konsertissa lauloi myös Musiikkitalon oma kuoro,
jonka valmentajan toimii Tapani Länsiö ja jossa
oli mukana Pornaisten Yhtenäiskoulun oma Jopoopettaja Milla Rantanen.

hyppimään paikallaan. Tällä keinolla hän sai mukaansa myös pienimmät katsojat, jotka alkoivat
kikattaa.
Tunnelma konsertin jälkeen oli katossa. Moni
kehui upeaa esitystä ja se varmasti on monen mielessä vielä vuodenkin kuluttua. Paljon kiitoksia
upealle vararehtorillemme Lea Koskiselle, joka
järjesti tämän hauskan päivän.

Sali oli puolillaan koulun väestä, jotka kiltisti
vastasivat kapellimestarin kysymyksiin: “Mistä
tulette ja oletteko innoissanne konsertista?” Esitys
vain parani loppua kohden, kun mukaan otettiin
myös lautaset ja yksi triangelin soittaja. Kapellimestari sai loppua kohden mahtavan idean alkaa

Mediakerho

Kuva: matka tehtiin busseilla

Kuva: pizza maistui konsertin jälkeen
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Luonnollisesti Pornainen
Halkian esiluokan kuulumisia
Elämäntaitojen harjoittelua Halkian esiluokalla
Esikoulun arjessa harjoitellaan jatkuvasti tunteiden ilmaisua, ratkaistaan ristiriitoja ja pidetään
yllä ystävyyssuhteita. Halkian esiluokalla menetelmänä käytetään itseluottamusta, jämäkkyyttä,
vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja lisäävää Lions
Quest – ohjelmaa.

Pienen välähdyksen ohjelmasta voi nähdä tästä
Halkian esiluokalla kuvatusta videosta, tuokion
aiheena on tunteiden tunnistaminen, linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=AZy8FF5blj4
Videon kuvasi Henri Valkeinen ja mukana äänitystehtävissä hääri Palveluverstaan väkeä, kiitos
heille avusta! LC Pornainen on rahoittanut Pornaisten esiluokanopettajien koulutuksia ja koulutuskoordinaattori Ulla Sirviö-Hyttinen toiminut
innostavana yhteistyökumppanina, lämmin kiitos!
Suurimmat kiitokset menevät ihanille eskarilaisillemme, jotka ovat rohkeasti lähteneet pohtimaan
kanssamme ohjelman mielenkiintoisia, välillä
myös haastavia aiheita. Olemme oppineet teiltä
paljon.

Esiopetuksen Lions Quest – ohjelma on nimeltään
”Vatupassi – tasapainoa elämään”. Ohjelmassa
käytettävä materiaali uudistui ja pääsimme mukaan jo suunnitteluvaiheeseen: testaamaan materiaalin toimivuutta, kokeilemaan lukuisia uusia
leikkejä, antamaan vinkkejä oppimateriaalin tekijöille.
Upouuden materiaalin saimme käyttöömme tänä
keväänä. Lapset ovat innokkaina mukana tuokioilla, niiden aiheet ovat tärkeitä ja kuuluvat lapsen
arkipäivään. Leikit ja toiminnalliset harjoitukset
tekevät tuokioista vaihtelevia. Mukana tuokioilla
on myös ohjelman maskotti, hellyttävä Nalle,
jonka kautta asioita tuodaan esille leikinomaisesti.

Terveisin
Annukka ja Anne Halkian esiluokalta

KANSAINVÄLINEN
LIONS-JÄRJESTÖ

Kuva: Halkian esiluokkalaisia
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Lions Clubs International
(LCI) on maailman suuri
palvelujärjestö. Sen toiminnassa on mukana yli
1,35 miljoonaa jäsentä.
Lionit pyrkivät vastaamaan työllään niin paikallisiin kuin maailmalla
vallitseviin humanitaarisiin tarpeisiin. Alueiden
välisistä eroavaisuuksista
huolimatta heitä yhdistää
yhteinen uskomus siitä,
että ihmiset itse tekevät
yhteisöistään niin hyvän
kuin haluavat. Lionsjärjestö on kaikkialla
maailmassa Questohjelmien pääasiallisin
sekä taloudellinen, hallinnollinen että henkinen
tukija.

Luonnollisesti Pornainen
Koulun harjannostajaiset

Sisäpiha “pieni syli”

Mika Waltarin koulun harjannostajaisia vietettiin 24.4.2014
Mika Waltarin koulun uudisrakennus rakennetaan
nykyistä Jokimäen koulua vastapäätä, Anttilantien
toisella puolella olevalle rakentamattomalle peltotontille, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski.

Koulu sisältää opetustilat 0 – 6 luokka-asteille,
500 m2 liikuntatilat sekä valmistuskeittiön.
Perustuksien tekeminen aloitettiin 20.12.2012
maanrakennus- ja paalutustöillä. Alkuvuonna
2013 jatkettiin rakennus- ja erikoissuunnittelua
sekä kilpailutettiin rakennus- ja erikoistyöt.

Arkkitehtisuunnittelijana on H & M Arkkitehdit
Lahdesta.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 26.8.2013.
Harjannostajaispäivänä työmaan työntekijävahvuus oli noin 20 henkeä.

Valmistuminen
Rakennusaikataulun mukaan rakennustöitä tehdään vuoden 2014 syksyyn asti ja loppuvuodesta
tilat kalustetaan niin, että opettajat ja oppilaat
pääsevät aloittamaan uusissa tiloissa kevätlukukauden 2015 alusta lukien.
Oppilaiden ohjelmaa

Laukkosken ja Jokimäen nykyisten koulutilojen
toiminta loppuu.
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Luonnollisesti Pornainen

Rakentajia

Ohjelmaa

Rakennuksen laajuustiedot:
Bruttopinta-ala
Kerrosala
Tilavuus

2969 br-m2
2656 ke-m2
18 300 m3

Pääurakoitsija:
Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy 4 795 500 €
Putkiurakoitsija:
LVI Arina Oy
275 000 €
Ilmastointiurakoitsija:
Lemminkäinen Talotekniikka Oy
309 800 €
Sähköurakoitsija:
Sähköpalvelu Koskela Oy
485 000 €
Rakennusautomaatio:
Arealtec Oy
60 250 €
Erillisurakat v. 2012
Maanrakennus:
NHP Yhtymä Oy
49.500 €
Paalutus:
E.M. Pekkinen Oy
66.800 €
Urakkasummat yhteensä,
alv 0 %

Rakentajia

Etualalla arkkitehdit

6 025 350 €

Opetustiloja

Liikuntasali
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Luonnollisesti Pornainen
Yrittäjyyskasvatusta
Pornaisissa suhtaudutaan yrittäjyyskasvatukseen vakavasti
Viime vuoden aikana Pornaisissa aloitettiin varsin
laajalla rintamalla miettiä, miten olisi viisasta
aloittaa ja tehostaa yrittäjyyskasvatusta kunnan
kouluissa ja päiväkodeissa. Muutamalla pilottiohjelmalla aloitettu vuosisuunnitelman, ns. vuosikellon rakentaminen on nyt päässyt hyvään vauhtiin.
Opettajia on koulutettu moneen otteeseen ja erilaisia tapahtumia järjestetty kaikissa Pornaisten kouluissa. Lisäksi oppilaat ovat pelanneet monenlaisia
pelejä ja askarrelleet monien yrittäjyyskasvatukseen ja yrittämiseenkin liittyvien teemojen parissa.
Taajaman pienoismalli sijaitsee Kirveskoski-talon
ATK- luokassa. Läppäreille tullaan asentamaan
yrityskasvatukseen liittyviä kysymyksiä osioina
loppukevään ja ensi lukuvuoden aikana.
Yrittäjyyskasvatuksen kysymysotsikoita ovat mm.
liikennekasvatukseen, energiatalouteen, kierrätykseen, tuotteisiin, palveluihin, kilpailuun, kansainvälisyyteen ja 9-luokkalaisille oman yrityksen
perustamiseen liittyvät kysymykset.
Kieliversiot tulevat oppilaiden ja opettajien toimesta myöhemmin. Taajaman pienoismallia voi
käyttää kaikilla vuosiluokilla opettajien aktiivisuudesta riippuen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Nykyinen ja uusi OPS (2016) antaa tähän yrittäjyyskasvatukseen kaikki mahdollisuudet.

Kuva: Pornaisten Yhtenäiskoulun Kirveskoski-taloon ovat
3B-luokan oppilaat askarrelleet kevään aikana kahden työpöydän kokoisen ”yrityskylän”. Rakennusmateriaalit syntyivät oheistuotteina teknisen käsityön tunneilla.

Kuvat: Yksityiskohtia pienoismallista

Martti Tyrväinen

Yrittäjyyskasvatuksen
kysymysotsikoita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ensiaskeleet yhteiskunnan jäseniksi - kysymykset
Liikennekasvatukseen liittyvät kysymykset
Maantietoon ja liikkumiseen liittyvät kysymykset
Energiatalouteen ja kierrätykseen liittyvät kysymykset
Yrityksiin, yhteiskuntaan ja yhteisöihin liittyvät kysymykset
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kysymykset
Yritysten väliseen kilpailuun liittyvät kysymykset
Innovatiivisuuteen liittyvät kysymykset
Yhteiskunnan velvoitteisiin liittyvät kysymykset
Kansainvälisyyteen liittyvät kysymykset
Oman yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset
Opettajille suunnattu tukimateriaali
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Luonnollisesti Pornainen
Pornaisten kunnankirjasto
Kirjojen poistomyynti
jatkuu läpi kesän kirjastossa, tervetuloa ostoksille. Kirjat maksavat 0,20 euroa/kappale.
Isomman kappalemäärän ostajan toivomme
osaavan tinkimisen jalon taidon.

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
S-posti: porkir@pornainen.fi
www.pornainen.fi/kirjasto

Kirjaston syksy tuo
väriä elämään!

Kirjaston palvelupisteen puhelinnumero:
040 174 5060
Kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad:
040 356 8573
Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8.
ma, ti ja to 12.00–19.00
ke, pe ja juhannusaaton aatto 10.00–15.00

Perustetyöryhmä
Opetushallitus on
asettanut perustetyöryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa
tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon perusteet.

Pornaisten kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad on
valittu ko. perustetyöryhmään.

Kirjastipendien saajat:
Halkian eskarit:

Kirjasto järjestää Pellavasalissa syksyllä
kuukausittain kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja, aiheina mm. Tove Jansson,
Keskiajan yrttilääkintä ja kirjallisuusterapia.
Luentojen aiheet ja aikataulu tarkentuvat
kesän kuluessa. Luentosarja toteutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankerahoituksen avulla.

Huom. Gmail-sähköpostin käyttäjät!

Elia Hämäläinen,
Pikkulokit-ryhmä
Valtteri Tiittanen,
Supikoirat-ryhmä

Yhtenäiskoulun esikoulu:
0A Amanda Tanskanen,
Tähdet-ryhmä
0A Eetu Saarinen,
Planeetat-ryhmä
0B Jalo Rekola,
Ketut-ryhmä
0B Mathilda Grönholm,
Tiikerit-ryhmä

Mikäli olet antanut kirjastolle yhteystiedoksi
gmail-sähköpostiosoitteen, tarkistathan, että
kirjasto (porkir@pornainen.fi sekä
aspi@axiell.com) on merkitty turvallisiksi lähettäjiksi. Sekä kirjaston että järjestelmän lähettämät sähköpostit menevät usein roskapostiin,
joten kannattaa tehdä tarvittavat muutokset
asetuksiin ja varmistaa, että saat saapumisilmoitukset ja muut kirjaston lähettämät tiedotteet varmasti tietoosi.
Pornaisten Kuvataiteilijat Part ry:n
JUHLANÄYTTELY
Pornaisten kunnankirjaston Pellavasalissa jatkuu
30.6.2014 saakka kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa!

Laukkosken esiluokka:
Eeli Saario,
Haukka-ryhmä
Jemina Franti,
Kotka-ryhmä

Maalaus: Outi Turtiainen “Kesäyö”
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netin käyttöä ja tutustumme erilaisiin lapsille
suunnattuihin nettisisältöihin.
Kirjastoon on juuri hankittu tablettitietokoneita,
joiden ympärille on tarkoitus rakentaa erilaista
toimintaa. Syksyllä osallistumme valtakunnalliseen SeniorSurf – tapahtumaan, jonka ideana on
tuoda tietokone ja verkon sisällöt ikäihmisille
tutuiksi. Luvassa on myös vierailijoita, jotka kertovat oman alansa verkkopalveluista (esimerkiksi
verkkopankki).
Järjestämme syksyllä luentosarjan paikallisten
osaajien ympärille. Lisäksi kirjastolla on paljon
erilaisia näyttelyitä ja teemapäiviä, joihin kannattaa tulla tutustumaan. Syksyn ohjelmasta julkaistaan myöhemmin tapahtumakalenteri – kannattaa
myös seurata kirjaston Facebook – sivuja ajankohtaisen tiedon saamiseksi.

Hei!
Olen Paula Karojärvi ja toimin Pornaisten kunnankirjastossa määräaikaisena kirjastovirkailijana
joulukuun loppuun asti. Vastuualueenani on medialuokan toiminta, joten medialuokkaa koskevissa asioissa voit olla suoraan yhteydessä minuun.

Otamme mielellämme vastaan erilaisia tapahtumaideoita, hankintaehdotuksia ja vierailijatoiveita.
Toimintaa pyritään kehittämään asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten ota ihmeessä yhteyttä tai
tule käymään!

Kirjaston tavoitteena on tarjota ohjelmaa kaikenikäisille. Lapsille pidän satutunteja joka toinen
keskiviikko klo 9.30–10.00 (kevään viimeinen
satutunti oli 21.5., mutta satutunnit jatkuvat jälleen syksyllä). Medialuokka on alle 12-vuotiaiden
käytössä joka keskiviikko klo 13.00–15.00, jolloin
teemme tiedonhakua, opettelemme vastuullista

Paula Karojärvi, puh.040 174 5091
paula.karojarvi@pornainen.fi

Pornaisten kirjaston vuosi 2013 tilastojen valossa

Kokonaislainaus oli 84 082 lainaa ja se nousi hiukan edellisestä vuodesta (83 293 lainaa). Ja mikä
oli ilahduttavinta, niin kirjalainaus nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaislainaus asukasta kohden oli 16,37 ja se nousi hiukan edellisestä
vuodesta. Kokonaislainauksemme oli reilusti ylitse Uudenmaan tunnusluvun (15,48).

Sekä kirjaston järjestämiin tapahtumiin että käyttäjäkoulutuksiin osallistuttiin ahkerasti. Erilaisia
tapahtumia järjestettiin keskimäärin yksi kuukaudessa. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 94 kappaletta. Tapahtumiin osallistui 61,51 ihmistä/tuhatta
asukasta kohden ja käyttäjäkoulutuksiin 249,76
ihmistä/tuhatta asukasta kohden. Vuonna 2012
vastaavat osallistujamäärät olivat: tapahtumat
33,39 ja käyttäjäkoulutus 114,21 eli nousu oli
huima. Kirjastossa on järjestetty muun muassa
kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta ja toimintaa
erilaisten teemaviikkojen ympärille.

Lainaajia oli 39,98 % asukasluvusta, Uudenmaan
vastaava luku oli 37,87 % ja joko maan 37,80 %.
Kokoelmaan hankittiin aineistoa 7,97 kpl asukaslukua kohden ja tämä tunnusluku oli reilusti ylitse
sekä Uudenmaan (4,15) että koko maan vastaavan
(7,07) tunnusluvun.

Fyysisiä käyntejä oli viime vuonna 50 923 kappaletta ja verkkokäyntejä oli 254 065 kappaletta,
molemmat käynnit kasvoivat edelliseen vuoteen
verrattuna.
Tilastotietokanta löytyy osoitteesta:
http://tilastot.kirjastot.fi

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta
on avattu viime vuoden osalta ja
siitä käy ilmi, että Pornaisissa on
eletty hyvä ja vilkas kirjastovuosi.
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Kotojärven kartanon kirjasto Pornaisten kunnankirjastoon
Kotojärven kartanon omistajat Pirjo
ja Björn Fredriksson ovat lahjoittaneet kartanon vanhan kirjaston Pornaisten kunnankirjastolle. Kirjasto on
Kotojärven edellisen omistajasuvun,
Hornborgien, keräämä ja sisältää
pääosin kaunokirjallisuutta, mutta
runsaasti myös mm. puutarhanhoitoa
ja maataloutta käsittelevää kirjallisuutta 1850-luvulta 1970-luvulle.
Kirjaston sisältö kertoo paitsi omistajiensa mielenkiinnon kohteista ja
harrastuksista, myös kartanon työhön
ja toimiin liittyvästä historiasta.
Kotojärven kartano on Pornaisten
kartanoista nuorin. Kartano on muodostettu Knaapin, Skopin, YlösHeikan, Ala-Laurin, Pilttarin ja Jäppilän tiloista vuonna 1886. Puiston
ympäröimä päärakennus on valmistunut 1892.

Kotojärven kartano, kuva: Pirjo Fredriksson

Kotojärven kirjastokokoelma on sijoitettu Pornaisten kunnankirjaston Mika Waltari-huoneeseen,
jossa kirjaston kotiseutukokoelman lisäksi on
ennestään kolme erikoiskokoelmaa: Halkian ja
Kupsenkylän lainakirjasto, Laukkosken työväenyhdistyksen lainakirjasto ja Mika Waltarikokoelma.

Kartanon ensimmäiset omistajat olivat Emil A.
Kjöllerfeldt vuoteen 1904 ja tämän leski Anna
Kjöllerfeldt (os. Sinebrychoff) vuoteen 1918 asti,
jolloin kartano siirtyi
seuraavalle sukupolvelle Axel Fredrik
Hornborgille ja hänen vaimolleen Gretalle (os. Kjöllerfeldt). Kartano oli
saman suvun hallussa vuoteen 1993
saakka, jolloin sen
ostivat Björn ja Pirjo
Fredriksson.

Kotojärven kartanon kirjaston kokoelma luetteloidaan kirjaston Porsse–aineistotietokantaan, jonka
jälkeen kirjat ovat Mika Waltari-kokoelman ja
muun kotiseutukokoelma-aineistojen tapaan tutkittavissa etukäteen tilattuina lukusalilainoina
kirjastossa.
Lähteet:
Vilenius, Tauno: Pornaisten kartanot (Muisteluita
ja tarinoita Pornaisista : Pornainen-seuran julkaisuja 2, 2001)
Suomen kartanot ja suurtilat, 1939
Pornaisten historia : 2 : vuodesta 1869 : elämä
pienessä kunnassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa
Suomen Kansallisbiografia
http://www.kotojarvenkartano.fi/kartano.html

Axel Fredrik Hornborg
(1874 – 1946), kuva: Oy Sinebrychoff Ab

Ennen sotia Kotojärven kartanon kokonaispintaala oli 894 hehtaaria, josta peltoa oli 224 hehtaaria. Pelloilla viljeltiin mm. mallasohraa. Tilalla oli
raamisaha ja höyläämö sekä hevossiittola. Kartanon maista lohkottiin sodan jälkeen parikymmentä
asunto- ja pienviljelystilaa rintamamiehille ja siirtokarjalaisille.

19/40

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2014

Luonnollisesti Pornainen
Olitko tietoinen näiden kirjastojen tarjoamista maksuttomista palveluista?
Celia

Venäjänkielistä kirjallisuutta

tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja
ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille
tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.
Olipa lukemisen vaikeuden aiheuttajana sitten
lukihäiriö, näkövamma, vanhuuden heikentynyt
näkö tai lihaskunto tai muu vastaava syy, Celian
kirjat tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuudesta
nauttimiseen ja tiedonhankintaan.

kaukolainataan HelMet-alueen - Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten – ulkopuolelle.
Espoon kaupunginkirjastossa kokeillaan vuoden
2014 ajan uudenlaista kaukopalvelua. Sen kautta
voivat kaikki HelMet-kirjastoalueen ulkopuolella
asuvat tilata venäjänkielistä luettavaa ja elokuvia.
Kirjat ja elokuvat tulevat paikalliseen lähikirjastoon tai Postin pakettiautomaatteihin. Asiakkaiksi
pääsevät kaikki halukkaat ja palvelu on maksutonta.

Celian kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on
maksutonta, ja monipuolisesta kokoelmasta löytyy
luettavaa jokaiseen makuun. Oppikirjat ovat
maksullisia. Myös yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit ja palvelutalot, voivat olla Celian asiakkaina.

Tiedustelut Espoon kirjastosta: Leila Järventausta,
leila.jarventausta@espoo.fi
Asiakkaaksi voi ilmoittautua oman paikkakunnan
kirjastossa täyttämällä ilmoittautumislomake ja
todistamalla henkilöllisyytensä. Aineiston nouto
ja palautus tapahtuu joko postin pakettiautomaatin
tai oman kirjaston kautta. Laina-aika on 6 viikkoa.

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja
välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa.
Vuosittain Celia tuottaa noin 2000 uutta kirjaa
ääni-, piste- tai elektroniseksi kirjaksi.
Lisää Celian kotisivuilla: www.celia.fi.

Lisätietoja saa kunnan omasta kirjastosta.

Pistekirja, kuva kotisivuilta www.celia.fi

Kuva kotisivuilta www.helmet.fi

Vanhat paikallishistorialliset valokuvat Sanapalttiin
Pornaisten kunnankirjastossa käynnistyy syksyllä
laaja valokuvien digitointiprojekti, johon on saatu
Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankerahoitus.

viime vuoden joulukuussa avattu tietokanta, johon
on digitoitu valikoima Pornaisten ensimmäisen
kaikille avoimen kirjaston, 1871 perustetun Porneesin lainakirjaston kokoelmasta. Siellä voi lukea
ja selailla kirjoja, jotka olivat lainattavina kirjaston kirjakaapeissa.

Pornaisissa on toiminut 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alkukymmeninä kaksi valokuvaajaa,
Kaarlo Tenhonen ja Tauno Teiramo, jotka ovat
tallentaneet Pornaisten pitäjää ja maisemaa sekä
pornaislaisia. Säilyneisiin kuviin ja lasinegatiiveihin on tallentunut henkilöitä,
rakennuksia, juhlaa ja arkea.

Kuvien digitointiprojektin tarkoituksena on taata
ainutkertaisen kuva-aineiston säilyminen sekä
tuoda kuvat kaikkien kiinnostuneiden saataville.
Olemme käynnistäneet yhteistyössä Pornainen
Seuran kanssa kuvien tunnistuskierroksen henkilöiden, talojen ja tapahtumien selvittämiseksi ja
ajoittamiseksi.

Kuvat digitoidaan kirjaston Sanapaltti-tietokannan galleriaan,
www.sanapaltti.fi. Sanapaltti on
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Pornaisten käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1
Aivinassa tapahtuu kesälläkin
Käsityökeskus Aivinan toiminta kudonnassa jatkuu. Kankaankudonnasta kiinnostuneita odotetaan
mukaan toimintaan. Kudo itsellesi, lahjaksi tai
vaikka tupaantuliaikseksi. Sovittelulla esim. nopeakin lahjakudonnainen onnistuu, työn saa tarvittaessa heti pois. Harrastus sopii kaikenikäisille eläkeläisille, opiskelijoille, miehille, työttömille,
työssäkävijöille – koska kutomaan voi tulla klo 8
– 21 välisenä aikana oman aikataulun mukaan,
kunhan aloittamansa työn kutoo kohtuuajassa.
Joustoa aikatauluun löytyy. Apua työn aloittamiseen ja ongelmiin saa aina. Varsinaista työnohjaajaa paikassa ei ole, vaan kaikki vaiheet loimien
luomisesta valmiin työn puista pois ottamiseen
tapahtuu talkoovoimin. Puissa on jatkuvasti eri
levyisiä ja erivärisiä mattoloimia, huopaloimi
kuosia vaihdellen, poppanaa, kaitaliinaa, vaihtuvia
loimia esim. laudeliina, pannunalusta, videonauhakudonnainen, ripsiliina ym. toiveiden mukaan.
Uusia kutojia ideoineen kyllä kaivataan. Kutominen on edullista: ei päivämaksua ja loimestakin
maksat vain metrihinnan omilla kuteilla, maton
loimi esim. 2-3 euroa/metri, joten edullisen ja
hyvän maton saa, jos vielä on omat kuteet.

tai klo 14 -16. Voit nauttia keskustellen, kahvitellen tai käsityölehtiä selaillen. Joka kerraksi on
käsityöaiheinen teema, jossa suosimme kierrätystä
ja uusiokäyttöä. Samalla on mahdollisuus tutustua
kudottaviin loimiin. Tulevan syksyn aiheita on
esim. 14.9. keskeneräiset työt, 12.10. virkattu
muffinssi, 16.11. paperinarukranssi, 14.12. nautitaan glögiä ja virkataan sydämet. Näistä ilmoitetaan Uusimaa-lehdessä sekä paikallisilla ilmoitustauluilla.
Pornaisten käsityökeskus Aivinan toimintaa ylläpitää Pornaisten Palttinavintti ry:n aktiiviset kudonnan harrastajat, tule sinäkin mukaan!

Käsityökeskus Aivinassa toimii myös käsityökahvila syksystä kevääseen joka kuun toinen sunnun-

Lisätietoja: Kirsti Kiesilä, puh. 050 378 1947 tai
Anneli Nykänen, puh. 040 701 8113
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Mustijoen perusturva
Mäntsälän ja Pornaisten terveydenhuollossa on käytössä sähköinen eTerveys –
portaali - palvelun käyttäjät saavat jo nyt tekstiviestimuistutukset kännykkään
eTerveys on Mäntsälän kunnan / Mustijoen
perusturvan terveydenhuollon suojattu sähköisen asioinnin palvelu, joka on tarjonnut joulukuusta 2013 lähtien sähköisiä terveyspalveluita
äitiys- ja lastenneuvolan, kuntoutuksen sekä
vastaanoton asiakkaille. Palvelun käyttöönotto
on mahdollista, kun asiakas on antanut luvan
sähköisen asioinnin palveluun. Tekstiviestimuistutukset tulevat kännykkään automaattisesti, jos asiakas on ilmoittanut kännykkänumeronsa. eTerveyspalvelu ei ole tarkoitettu
kiireellistä asiointia varten.

Jotta palvelun käyttö onnistuu, tulee asiakkaan
antaa lupa palvelujen käyttöön. Kätevimmin se
käy vastaanottokäynnin yhteydessä tai soittamalla
omalle hoitajalle. Lupa kirjataan aina potilastietojärjestelmään. Palvelussa voi asioida myös alaikäisen puolesta. Puolesta asioinnin suostumukset
tehdään aina kirjallisesti ja nämäkin tiedot tallennetaan potilastietojärjestelmään.
Koska sähköiset palvelut toimivat suojatussa yhteydessä, edellytyksenä on, että käyttäjäksi haluavalla on pankin myöntämä verkkopankkitunniste
tai mobiilivarmenne. Sähköiset viestit tallentuvat
potilastietojärjestelmään ja ovat osa Mustijoen
perusturvan potilasrekisteriä, kuten muutkin asiakkaan tiedot. Palvelun käyttö on maksutonta.

eTerveyspalvelu kattaa seuraavat palvelut:
a) Ajanvarauspalvelu, jolloin asiakas voi varata
ajan äitiysneuvolaan (kontrollikäynnit), vastaanoton sairaanhoitajalle (diabetestiimille) tai
lastenneuvolaan 1-6 vuositarkastukseen.
Asiakas voi myös peruuttaa tai siirtää varaamansa ajan.
b) Web-viestipalvelu asiakkaan sähköisen asioinnin portaaliin, palvelu on kaksisuuntaista
asiakkaan ja ammattilaisen välillä, eli asiakas
voi kysyä esim. omaan hoitoon tai lapsen kehitykseen liittyviä asioita ja omahoitaja vastaa. Viestipalvelun kautta ammattilainen voi
lähettää myös laboratoriovastauksia, hoitoohjeita tai antaa lääkitystä koskevia tietoja tai
hoitoa koskevaa tietoa. Viestit tallentuvat
Mustijoen perusturvan potilastietojärjestelmään.
c) Tekstiviestipalvelun kautta asiakkaat saavat
muistutuksen varatusta hoitoajasta tai webviestipalveluun saapuneesta viestistä, laboratoriovastauksen tai muuta asiointia koskevaa
tietoa. Tekstiviestipalvelu on yksisuuntaista
eikä siihen voi vastata.
d) Lomakepalvelun kautta voi tällä hetkellä täyttää ja lähettää äitiysneuvolan esitietolomakkeen valmiiksi ennen hoitoon tuloa.

Toivomme, että asiakkaat löytävät nämä sähköiset
palvelut entistä paremmin. Palvelu ei korvaa henkilökohtaista käyntiä, mutta antaa mahdollisuuden
hoitaa osan asioista sähköisesti tai käydä keskustelua hoitajan kanssa itseä askarruttavista asioista
tai lapsen hoitoon ja kehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja ennen kaikkea muistuttaa asiakasta
saamastaan palveluajasta.
Sähköisiin palveluihin kannattaa tutustua Mäntsälän kunnan nettisivujen kautta, josta löytyvät ohjeet sekä suostumuslomakkeet
(www.mantsala.fi/hyvinvointi-japerhe/terveyspalvelut) ja kysyä lisää asiasta neuvolan ja vastaanoton henkilökunnalta.
Kun saamme ensimmäiset sähköiset palvelut hyvään vauhtiin ja käyttäjät löytävät palvelut, on
meillä vahvempi usko jatkaa käyttöönottoa myös
muihin palveluihin ja yksiköihin.
Lisätietoja:
Neuvolan ja vastaanoton henkilökunta
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Hoitotiedot Potilastiedon arkistoon – tarkista omat tietosi netistä
Mäntsälässä ja Pornaisissa on aloitettu potilaiden hoitotietojen tallentaminen Potilastiedon
arkistoon. Kun tietojasi on tallennettu Kantapalveluihin kuuluvaan Potilastiedon arkistoon,
voit itse käydä katsomassa omat tietosi internetistä. Tiedot ovat suostumuksellasi terveydenhuollon käytettävissä muuallakin.

Katso omia tietojasi
Voit milloin tahansa katsoa sähköiset reseptisi ja
muut palvelun käyttöönoton jälkeen kirjatut keskeiset terveystiedot Omakanta-palvelusta
(www.kanta.fi). Palveluun kirjaudut omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteellasi tai sähköisellä henkilökortillasi. Arkistoon eivät tallennu
ennen käyttöönottoa kertyneet potilastiedot.

Kun hoitotiedot ovat ajan tasalla ja valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteisessä käytössä, se lisää potilasturvallisuutta. Potilaan hoidon laatu kasvaa, kun tietoa on enemmän
ja sitä on mahdollista hyödyntää potilaan jokaisessa hoitopaikassa. Nyt voidaan helposti hyödyntää
potilaan aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää
turhia hoitotoimenpiteitä. Uusi toimintatapa säästää siten myös kansalaisen kustannuksia.

Voit käydä kuittaamassa informaation saaduksi ja
antamassa suostumuksen terveystietojesi luovutukseen myös muille terveydenhuollon ammattilaisille Omakanta-palvelussa.
Mustijoen perusturvan terveydenhuollon henkilökunta on koulutettu vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja opastamaan tarvittaessa lisää. Yksiköissä on lisäksi jaossa aiheeseen liittyvää materiaalia. www.kanta.fi -sivuilla asiasta on kerrottu
myös tarkemmin.

Tietosi ovat turvassa
Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä
muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirrettävyyden järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen
saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon
ja Potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Lisätietoja: Mäntsälän ja Pornaisten terveysasemat
Omakanta –palvelu, www.kanta.fi

Kiitos
Pornaisten Martoille
siitä kun olette kutoneet
pikkusukkia vastasyntyneille.
Annamme yhdet sukat
vastasyntyneelle kotikäynnillä
ja äidit ovat olleet ilahtuneita
huomionosoituksesta.
Terveisin
Neuvolan väki

Kuva yläpuolella:
Pornaisten Marttojen tekemiä sukkia pussitettuna
valmiiksi lahjoitusta varten
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Vapaa-aikatoimi
Yleisurheilun juhlaa kesäkeskiviikkoisin Pornaisissa!
Yleisurheilukoulun ja kilpailujen ryhmäjako alkaa
kello 18.15 ja harjoitukset sekä kisat kello 18.30 19.45.

Lasten ja nuorten yleisurheilulla on pitkät perinteet Pornaisissa. Toiminta on täysin maksutonta ja
osallistumiskynnys on matala. Kesäkeskiviikkoisin yleisurheilukenttä vilisee lapsia, nuoria, vanhempia ja isovanhempia. Keskiviikkoisin Pornaisissa voikin kokea todellista urheilujuhlan tuntua
ja yhteishenkeä. Kesän yleisurheilutoiminta on
myös hieno esimerkki kolmen urheiluseuran yhteistyöstä. Kiitokset Alku, Taimi ja Vilpas!

Sarjoja ja harjoituksia järjestetään 5-15 -vuotiaille
tytöille ja pojille. Palkintojenjako järjestetään joka
neljäs tapahtumakerta. Pistelaskussa huomioidaan
ennen kaikkea osallistumisaktiivisuus. Sijoitusjärjestyksessä ensimmäisenä määräävänä tekijänä on
aktiivisuus (osallistuminen harjoituksiin ja kilpailuihin) ja sen jälkeen vasta kisoista ja lajeista kerätyt suorituspisteet. Osallistuminen ja aktiivisuus
siis palkitaan!

Toimintaa järjestetään joka keskiviikko keskustan
urheilukentällä. Joka toinen viikko järjestetään
yleisurheilukoulu ja joka toinen viikko keskiviikkokisat. Ilmoittautuminen tapahtuu urheilukentällä
toimitsijoille kello 18.00 -18.15. välisenä aikana.
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Hyvinvointineuvontahanke vapaa-aikatoimessa
Neuvonta on tarkoitettu erityisesti aikuisille, joilla
on…
kohonneet veren sokeriarvot
BMI > 30
kohonnut verenpaine
terveysriski, johon voidaan liikunnalla ja ravitsemuksella vaikuttaa
halu muuttaa liikunta– ja ravitsemuskäyttäytymistään terveellisempään suuntaan.
Olemme vapaa-aikatoimessa aloittaneet hyvinvointineuvonta-hankkeen nyt keväällä 2014. Hanke toteutetaan osittain Pornaisten kunnan saamalla
valtionavustuksella Syke 142-hankkeelle. Hyvinvointineuvonnalla pyritään kannustamaan neuvontaan osallistuvia liikunnallisiin ja terveellisiin
elintapoihin, huomioiden liikunta, ravitsemus ja
lepo. Kun ihminen pitää itsestään huolta ja voi
hyvin, sillä on myös positiivista vaikutusta työ- ja
toimintakykyyn.

Jos tunnet kuuluvasi johonkin näistä edellisistä
ryhmistä, ota rohkeasti yhteyttä vapaaaikatoimeen, niin sovitaan tapaaminen! Edetään
askel kerrallaan sinulle sopivaan tahtiin kohti
parempaa oloa! Muistathan, että neuvonta on
maksutonta!
Yhteystiedot:
Puhelinnumero: 040 174 5031
Sähköposti: hyvinvointi@pornainen.fi
Syksystä alkaen tarjoamme myös 'hyvinvointineuvontatunteja' kirjastolla, jossa voit käydä lyhyesti
kysymässä vinkkejä liikuntaan, ravitsemukseen ja
lepoon liittyen ilman ajanvarausta ja sitoutumista!

Hankkeen ensimmäisenä vuonna pilotoimme konseptia muutamilla pienemmillä ryhmillä ja otamme vastaan yksityisiä asiakkaita. Olemme myös
aloittaneet yhteistyön Pornaisten terveysaseman
kanssa, josta ohjataan neuvonnan kohderyhmään
kuuluvia asiakkaita ottamaan yhteyttä vapaaaikatoimeen ja kohti parempaa oloa.

Ystävällisin terveisin,
Jaana Niemi, liikunnanohjaaja

Kesäkioski Koppis
on taas auki Kotojärven uimarannalla.
Tule ostamaan jäätelöä,
limua, kahvia, pullaa tai muuta pientä purtavaa.
Kioski on auki kesä- ja heinäkuun joka päivä klo 11–18
säävarauksella.
Tervetuloa!
Aurinkoisin terveisin,
Elisa ja Kati
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Nuorisovaltuusto
Hei arvoisa lukija!
Pornaisten nuorisovaltuuston toinen vuosi on hurahtanut iloisesti käyntiin.
Nuorisovaltuustoon valitaan joka vuosi uusia jäseniä vaaleilla. Keskuudestamme valitaan edustajia eri lautakuntien kokouksiin sekä puheenjohtajamme kutsutaan kunnanvaltuuston kokouksiin.
Tarkoituksenamme on vaikuttaa asioihin, jotka koskevat nuoria ja niiden
elämää. Ikähaarukka jäsenillä on 14-19 v. Tällä hetkellä jäseniä on 6, joista 1 on varajäsen. Varajäsenillä on omissa kokouksissamme samat puheoikeudet kuin varsinaisilla jäsenilläkin.

Nuorisovaltuusto
2014- 2015
Varsinaiset jäsenet:
Schaffter Thomas puh.joht.
Kiiski Jere
Salama Maija
Salonen Satu
Lähteenmäki Juha
Varajäsenet;
Riipinen Joni
Berg Roger
Liu Iisa
Korhonen Henna

Nuorisovaltuusto saa budjetin joka vuosi ja pyrimme käyttämään saamamme rahat mahdollisimman hyvin nuorille ja viihtyvyyden parantamiseksi.
Tämän vuoden pääurakkanamme on ollut uuden skeittiparkkihankkeen
eteenpäin vieminen Pornaisissa. Tarkoituksenamme olisi rakentaa nykyisen skeittiparkin tilalle uusi betoninen skeittiparkki. Olemme olleet aktiivisia monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Pornaisten nuorisovaltuusto ei tokikaan toimi yksin. KUUMA-kuntien
nuorisovaltuustojen välinen yhteistyö on ollut tiivistä. Olemme pitäneet
yhteisiä kokouksia ja jakaneet mielipiteitämme mm. nuorisovaltuustoja
koskevista muutoksista ja kuntaliitosten vaikutuksesta nuorisovaltuustoihin.
Jos kaipaat lisätietoa toiminnastamme, ota yhteyttä sähköpostitse Nuorisovaltuusto@pornainen.fi ja käy tykkäämässä facebook sivustamme Pornaisten nuorisovaltuusto.
Ystävällisin terveisin:
Nuvan puheenjohtaja Thomas Schaffter ja
nuorisovaltuusto

Kuva: Skeittialue (Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelma)
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Mäntsälän kansalaisopisto
Mäntsälän kansalaisopisto
Lukuvuoden 2014–2015 opinto-ohjelma on luettavissa osoitteessa www.mantsalanopisto.fi 16.6. lähtien.
Opinto-ohjelma jaetaan 2.-3.8. Mäntsälässä, Pukkilassa ja
Pornaisissa Mäntsälän Uutisten välissä lehden jakelualueella.
Ilmoittautumiset 4.8. klo 9.00 alkaen muille kuin liikunnan,
tanssin, musiikin ja taiteen perusopetuksen ryhmiin.
Ilmoittautumiset 13.8. klo 18.00 alkaen liikunta-, tanssi-, musiikki- ja taiteen perusopetusryhmiin.
Opiston toimisto on suljettu 19.6.–28.7. välisen ajan.
Hyvää kesää!
Mäntsälän kansalaisopisto, Vanha Porvoontie 19, Mäntsälä
P. 040 314 5371 www.mantsalanopisto.fi

Musiikkiopisto

27/40

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2014

Luonnollisesti Pornainen
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
Lajittelulava kampanjahintaan
Itä-Uudenmaan Jätehuolto vuokraa 15 m3 lajittelulavaa, joka on
jaettu neljään lokeroon. Lavan avulla kierrätysjätteet ja sekajätteet
saadaan kuljetettua samalla kertaa. Lajittelulavaa vuokrataan toukokuun alusta vuoden loppuun kampanjahinnalla 300 € + sekajätemaksu (painon mukaan, jos sitä on). Porvoossa lajittelulavan normaalihinta 383 € ja muissa kunnissa 468 €.
Hinta sisältää lavan toimituksen kohteeseen, täyden lavan noudon,
lavan vuokra 2 päivää, lisävuorokausi 30 €, hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Lisätietoa ja tilaukset: IUJ:n asiakaspalvelu puh. 0200 70707 tai
asiakaspalvelu@iuj.fi

Lajittele lomallakin - Vähäjätteinen selviää
vähemmällä
Jätteitä syntyy kaikkina vuodenaikoina paljon, ellei jätteiden synnyn
ehkäisyyn kiinnitä erityistä huomiota. Huolettominta kesäelämä on,
kun jätehuolto on järjestetty. Lomaillessa on hyvä muistaa, että eri
puolilla Suomea jätehuollossa on pieniä paikallisia eroja. Maalla on
varauduttava pitempiin jätteenkuljetusmatkoihin kuin kaupungeissa.
Lähimmät hyötyjätepisteet löydät osoitteesta www.kierratys.info.
Suuret jätemäärät, sähköromu ja vaarallinen jäte on vietävä jäteasemalle.
Jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastia on pestävä kerran vuodessa ja biojäteastia kahdesti vuodessa. Käsin siirrettävien, jatkuvassa käytössä olevien jäteastioiden tyhjennyshinta sisältää pesun.
Sekajäteastiat, kartonki-, metalli- ja lasiastiat pestään kerran vuodessa, biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa, jos astia on ympärivuotisessa käytössä. Jäteastia on hyvä pestä itse tai pesettää useamminkin. Likainen jäteastia vetää ampiaisia ja kärpäsiä puoleensa. Lämpimällä säällä biojäte kerää puoleensa haittaeläimiä ja levittää nopeasti ympärilleen pahaa hajua. Kesällä biojäte kannattaakin kääriä
erityisen huolellisesti.
Muutamia vinkkejä kesälajitteluun:
• Tee ostokset harkiten; älä kanna kaupasta kotiin jätettä
• Käännä posti, estä mainostulva
• Kunnolla jäähdytetyt grillihiilet ja tuhka sekajätteisiin
• Rutista tölkit, litistä pahvit, pakkaa jätteet tiiviisti; näin säiliöön
mahtuu enemmän
• Jos kotipiha ei riitä puutarhajätteille, vie ne lajiteltuina pienjäteasemalle
Kuva 1: Lajittelulavan voi vuokrata esimerkiksi tapahtumiin tai pihatalkoojätteille.
Kuva2: Kesäroskis ei haise, eikä houkuttele ampiaisia, jos kompostoit biojätteet ja
pakkaat jätteet huolellisesti.
Kuva 3: IUJ:n pesuauto kiertää kerran vuodessa pesemässä kaikki alueen jäteastiat. Jäteastian voi pestä myös itse.

OLETHAN HUOMANNUT
JÄTEASEMIEN UUDET AUKIOLOAJAT
● Askolan pienjäteasema
(Hiidenkirnujentie 162)
Avoinna: pe 11 - 18
● Domargårdin jätekeskus
(Ritamäentie 20, Porvoo)
Avoinna: ma-pe 7 - 18 ja la 9 – 14
● Mömossenin pienjäteasema
(Ampumaradantie 3, Sipoo)
Avoinna: ma, ke, to, pe 8-17 ja ti 8-19
● Pornaisten pienjäteasema
(Läpimurrontie 4)
Avoinna: ke 11 - 18

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

28/40

Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2014

Luonnollisesti Pornainen
Mäntsälän Vesi, asiakastiedote
Mäntsälän Vesi
Porvoontie 23
04600 MÄNTSÄLÄ

puh. 019 2645 000
Y-tunnus: 0129261-5
etunimi.sukunimi@mantsala.fi
http://www.mantsala.fi/asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/mantsalan-vesi
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Yritysesittely
Uusi yritys Pornaisissa

Esimerkkejä tarjottavasta
palvelusta:
-

siivous
ikkunoiden- ja mattojen pesu
huonekalujen siirrot ja kasaukset
tavaroiden noudot ja poisviennit
kaatopaikkakuljetukset
pienet remontit (maalaus, tapetointi)
asioinnit (kauppa, apteekki)
nurmikon leikkaus
polttopuiden teko
haravointi
piha-alueiden lumityöt ja hiekoitus

Pekka ja Riitta ovat perustaneet yrityksen nimeltään Pekka Kylätalkkari tmi. Yritys työllistää Pekan kokopäiväisesti ja Riitan tarpeen vaatiessa. Erilaisissa tilanteissa ja keskusteluissa on tullut
esiin, että tämäntyyppiselle palvelulle on kysyntää. Nyt yritämme
vastata tähän kysyntään ja tarjoamme erilaisia talonmies- ja siivouspalveluja.
Palvelumme on suunnattu yksityisille henkilöille, yrityksille ja
yhteisöille Pornaisten ja lähikuntien alueella.

ennen
Pyrimme auttamaan ja tukemaan asiakkaita päivittäisissä kodin
ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvissä tehtävissä ulkona ja sisällä.
Työstä voidaan halutessa laatia molemminpuolinen sopimus, jossa
sovitaan mitä tehdään ja milloin. Teemme sopimuksia myös yritysten ja kunnan kanssa erilaisten palvelujen tuottamisesta.
Vuosien saatossa on syntynyt työkokemusta rakennus- ja pihaalueiden hoidosta mm. remonttien tekemisessä ja pihakiveysten
suunnittelusta ja asentamisesta.
Pekalla on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit, sähköpätevyys 3 todistus (sähkölaitteiden korjaustyöt), BCe ajokortti ja
hätäensiapukortti.
Toivomme, että asiakkaat löytävät helposti yrityksemme yhteystiedot ja voimme sopia tapaamisesta.
Mottomme on ”kysy mitä voisimme vielä tehdä”.

jälkeen
Yhteystiedot:
Pekka Villanen p. 040 5242 695
Riitta Villanen p. 040 591 0094
Helsingintie 266, 07150 Laukkoski
pekka.villanen@elisanet.fi
riitta.villanen@elisanet.fi
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Kesän menovinkkejä, PPNs

Kuva harjoituksista

Ketun kolossa
-Eli mitä tapahtuu kesäteatterin kulisseissa kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa?
Avaan oven, iloinen puheen sorina ja nauru tulevat vastaan. Kivistön kahvilan pöytä on täynnä
kankaita, ketunhäntiä, neula sujahtaa kankaaseen.
Ison pöydän ääressä istuu myös kesäteatterin taustajoukoissa ensikertalainen Jaana Laisi. - Tämä on
erinomainen tapa tutustua paikkakuntalaisiin ja
paikkakunnan tapahtumiin, Jaana kertoo ja lisää,
että parasta kaikessa on se miten tervetulleeksi
itsensä tuntee, kuinka ystävällisen avoimesti ja
ennakkoluulottomasti hänet on otettu vastaan.

- Että tällainenkin tumpelo, joka ei osaa pätkääkään ommella, voi mennä mukaan ompelutalkoisiin, Jaana nauraa täyttäessään ketun häntää. Taas
on pieni osa näytelmän pukuja saatu eteenpäin.
Kesäteatterilla ovat lavasteet jo valmiina, pientä
viilausta vaille. Timo Toivonen on tullut talkoisiin
mukaan vanhana konkarina, työ kulisseissa vain
on vaihtunut näyttelemisestä vasarointiin ja muuhun puuhaan. - On hauska osallistua näytelmän
tekoon kulisseissa, Timo toteaa - Lavasteiden ja
muun tarpeiston tekeminen on leppoisaa puuhaa,
josta saa hyvän mielen. Kuten moni muukin talkoolaisista, Timokin jää seuraamaan harjoituksia,
joista pistää silmään ilo ja hauskanpito. Nauru vie
näyttelijöitä eteenpäin, tilanomistajia jallitetaan
taas.

Kuva: lavasteiden kuljetusta

Lavastus ja puvustus ovat melkein valmiit kun
järjestysmiesvuoroja ja kahvilan emännöintejä
vasta jaetaan. Kuten kaikki työ kesäteatterissa,
nämäkin hoidetaan talkoovoimin, kuka ohjaa
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parkkipaikalla, kuka myy lippuja, kuka makkaraa
tai kaffeeta. Myös kahvilan korvapuustit leivotaan
itse, samaisen Kivistön pöytä on täyttynyt pullanleipojista, kanelin tuoksu täyttää tilan. - Näihin
pullatalkoisiin sekä näytelmän kahvilavuoroihin
tulen joka vuosi, koska täällä tapaa tuttuja sekä
myöskin tutustuu uusiin kyläläisiin, toteaa kahvilavuoroon lupautunut Leena Vuori ja pyörittelee
uuden satsin korvapuusteja. Nauru raikaa ja ilmassa on huumaavan vastaleivotun pullantuoksun
lisäksi yhdessä tekemisen riemua.

siirtyneet ulos ja kesän vihreys kohisee kilpaa
kosken ja ohjaajan kanssa. Naurunremakka leviää
näyttämöltä katsomoon kun näyttelijät pääsevät
ensi kertaa kokeilemaan oikeita häntiään. Toisilla
häntä on heti hallussaan, toisilla vielä vähän ujostelee. - Ensi-iltaan on kuitenkin vielä aikaa, toteaa
ohjaaja Kalle Tahkolahti – Tätä porukkaa on ollut
mukava ohjata, konkarit tukevat ensikertalaisia,
kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Vaikka vielä
tässä vaiheessa näytelmä on levällään kuin tilanomistajien eväät, kahdessa viikossa ehtii tapahtua
ihmeitä. Nyt alkavat tehoviikot, jolloin harjoitellaan tiiviisti. Kun kysyy näyttelijöiden tunnelmia,
ei heiltä oikein selvää vastausta saa, vain hälinää
ja mekastusta. Nauru täyttää tämänkin tilan, kaikuu hersyvänä kesäillassa, seurailee jokea hyvän
matkaa.

Kuva korvapuustitalkoot

Mitkä ovat näyttelijöiden sekä ohjaajan mietteet
kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa? Harjoitukset ovat

Näytelmä hahmottuu, selkiytyy, löytää oman
muotonsa sekä luonteensa. Se on kekseliäs, ovela,
se kutkuttaa, nauraa, härnää. Mutta miksei ketulla
ole häntää? Sen saat tietää kesäkuun aikana Koskenniskan kesäteatterilla, Halkiassa, kun Herra
Kettu ja hänen rohkea tiiminsä seikkailevat koko
perheen näytelmässä 6. – 27. 6. välisenä aikana.

Pornaisten Pohjoinen
Nuorisoseura ry ja Pornaisten kunta kiittävät
kaikkia Tienvarsien
siivoustalkoisiin
osallistuneita!

Järjestyksenvalvojan
kertauskurssi
Halkian Kivistöllä,
Pornaistentie 590, 07190 Halkia
lauantaina 16.8.2014 klo 10–18,
lisätietoja maksuista ym.
www.ppns.net
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Pornainen-seura ry
Tutustu kirkkoon
ja museoon!

Kirkkopyhä juhannussunnuntaina

Pornaisten jyhkeä ja jopa
karulta vaikuttava kirkko
yllättää kauniilla sisätiloillaan. Arkkitehti Ilmo
Launiksen suunnittelemaan kirkkoon pääsee
tutustumaan kesän aikana 1.6.–24.8. sunnuntaisin,
lukuun ottamatta juhannussunnuntaita 22.6. ja 10.
elokuuta.
Kirkko on avoinna sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen kello 15
asti.
Kirkon esittelystä vastaavat Pornainen-seuran
edustajat, jotka avaavat
myös kotiseutumuseon
ovet kirkon esittelyn aikana seuraavina viitenä sunnuntaina:
15.6., 6.7., 3.8., 17.8. ja
24.8. Museo sijaitsee kirkon huoltorakennuksen
kirkon sisäänkäynti
yläkerrassa.

Kotiseutuyhdistys Pornainen-seura järjestää perinteisen kirkkopyhän juhannussunnuntaina 22. kesäkuuta. Päivän tapahtumat alkavat kello 10 kirkossa jumalanpalveluksella. Sen jälkeen juhlallinen lippukulkue johdattaa juhlaväen kirkon vieressä sijaitsevalle Menneiden sukupolvien muistomerkille, johon lasketaan kukkaseppele.
Viereiseen seurakuntakeskukseen siirrytään nauttimaan kahvista ja ohjelmasta, jossa on musiikkia
sekä kotiseutuaiheista ohjelmaa. Kerrotaan muun
muassa pornaislaisista kirvesmiehistä, jotka olivat
rakentamassa 1900-luvun alussa Tuusulan Rantatien taiteilijakoteja Halosenniemeä, Suvirantaa ja
Ainolaa.

Kyläkävely Kotojärvellä
Tämän kesän kyläkävely tutustuttaa sunnuntaina
10. elokuuta Kotojärven kartanoon, historiaan ja
nykyaikaan. Tilaisuus alkaa kello 13 kartanon
pihasta, josta jatketaan katsomaan maatalousmuseota navetan yläkertaan. Kyläkävelyyn osallistujille on mehutarjoilu, jonka jälkeen halukkaat
voivat lähteä kävelylle Vuoteenkoskelle. Matkaa
sinne on noin 1,5 kilometriä.
Kyläkävelyn järjestävät Kotojärven kartano ja
Pornainen-seura.

Kylä- ja asukasyhdistys POKS ry, kesä 2014
Pornaisten matonpesupaikka
Pienteollisuustie, palveluhakemiston karttaruutu C3,
käyttökausi 1.5–30.9

Koko perheen juhannusjuhla Pappilanrannassa
Rantalantie 51, yhdessä seurakunnan kanssa perjantaina 20.6 klo 18.
Lipunnosto, yhteislaulua, juhannuskokko, mehua ja nuotiomakkaraa.

Kesätorit
Pellava-aukiolla Kirkkotie 174, lauantaina tämän lehden
ilmestymisen jälkeen vielä 12.7, 2.8, 23.8 ja 13.9 klo 10–13.
Koti- ja puutarhatuotteita, tori- ja kirppistavaraa. Torikahvio.
Ei varauksia. Paikkamaksut 5 euroa. Pöytävuokra 5 euroa.
Myyjät voivat tulla paikalle klo 9.30 alkaen.
Tiedustelut 0400 281 044.

Messutori
Pornaisten messuilla 20.9.
Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!
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Laukkosken luontopolku, Krouvarintie 177, Laukkoski

Vieraskirjan merkintöjä v. 2013:

Laukkosken luontopolun opastukset

12.1.
15.1.
2.2.
2.3.

Laukkosken luontopolun opastukset alkoivat 1.6. ja jatkuvat koko kesän
sunnuntaisin klo 16, aina elokuun loppuun. Oppaina Jukka, Kalle, Pertti,
Päivi ja Terhi. Kierrokset kestävät 1 ½ - 2 t. Lähtö on Seppäkalliolta, Krouvarintie 177. Kierroksille kannattaa ottaa omat eväät mukaan ja nauttia kahvista ja virvokkeista polun varrella olevalla näköalakalliolla. Vuosittain on
nimensä vieraskirjaan jättänyt tuhatkunta kävijää.

Hieno sää, kantohanki
Otsalampun valossa…
-2oC, kantohankea tekee
Hankikanto. Aurinkoa, tuulta. JOKU TÖRKIMYS ON
TUNKENUT EVÄSROSKAT POSTILAATIKKOON – HYI L - tää
vihkokin on suttunen. Otin ne omaan taskuuni. 2
vuotta kohta täällä viikoittain käyneenä ja eka kerta
sotattu.
8.3. Hyvää syntymäpäivää!
9.3. Upea aurinkoinen lauantai! Pilvetön taivas!
10.3. Aurinko paistaa, pikkulinnut laulavat. Talviretki
Laukkoskella
20.3. "Sunny & windy". -2oC
24.3. +0oC. Palmusunnuntai
Käytiin taas seikkailemassa. Vieläkään emme
löytäneet Varkaankiven raosta jauhosäkkejä. Missä ne
ovat? Korpit raakkuivat… Kohta on kesä… JEEEE!
Suomi on pian taas lätkän maailmanmestari! Heippa J
Äiti jäi kotiin koska oli jo aamulla ulkoillut.
27.3. Jäätä ja lunta riittää. Vielä lomaa ensi tiistaihin.
Upein loma vuosiin, täällä Laukkoskella, kotona.
Mihinkä sitä muualle!
6.4. Donitseja, keksejä makkaraa ja juustonaksuja.
NAMNAM + vaahtokarkkeja. Ihana Ilma. Mukava
käydä täällä.
23.4. "Vanhukset" vaivautuneet vielä kulttuuriluontopolulle. Tuulinen (n. 12 m/s) mutta aurinkoinen
sää, se mielen virkistää!
25.4. Mopolenkillä BMW:llä poikettiin polulla (ei
mopolla)
1.5. Vappuna, aurinkoista, tuulista, mukavaa. Hyvä
juoda kahvia uuden "pirtinkaluston" ääressä, kiitos
siitä.
1.5. Vihkoa vaihtamassa.
Hieno ilma. Viimeiset merkinnät tuli meille J
--9.5. Sihinä, nähtiin kyy!
Hola! Espero que se la estén pasando increíble
Käytiin samalla katsomassa mahdollista uutta
kotiamme
Täällä on käärme :)
Sinivuokkoja, valkovuokkoja, näsiä ym. Kevät
on ihana.
[Kiinaa, ei osaa kirjata tommosta L]
Oltiin eväsretkellä. Kuuma ilman takkiakin.
10.5. Käytiin täällä. Xxx oli meistä hölmöin. Ilma oli
kyllä hieno
11.5. Aamuretkellä
j.k. Olis mukava jos omat roskat vietäisiin
mukana pois
12.5. Äitienpäiväretkellä
12.5. Ihanan kaunista. Hyvää äiteenpäivää!
18.5. Lasten ja koiran kans eväsretkellä ja nauttimassa hiljaisuudesta
19.5. Uudet Pornaislaiset tutustumassa kotiseutuun
20.5. Geokätköilemässä
24.5. Eväsretkellä
Kotiseuturetkellä
15.6. Tänne luontopolun maastoihin on aina mukava
Santamäestä eväiden kera. Jo lapsesta asti seikkailin
Varkaankiven koloissa
16.6. Pelkäsin käärmeitä
21.6. Juhannusaattona
22.6. Juhannus
Ihana maisema
22.6. Laukkosken uudet kylän asukkaat kävivät
ihailemassa mahtavia näkymiä

25.6. Tyyni, lämmin kesäsää. Hiljaisuus on aivan käsin
kosketeltavissa. Upeat näkymät. Mielenkiintoisia kohteita
matkan varrella.
28.6. +25oC. Kesää!
29.6. Pilvistä, kosteaa mutta lämmintä. Upea paikka
4.7. Kesäretkellä. Laukkosken asukit. Nautitaan J
5.7. Iltapäiväkahvilla
6.7. Aamuretkellä, evästauko komeissa maisemissa. Paikka
on yksi Pornaisten aarteista. Tänne on tultava uudestaan ja
monta kertaa
11.7. Kesäretkellä
13.7. Upeaa luontopolkua ihailemassa kellokoskelaiset kera
laukkoskelaisen oppaan. Huikeat maisemat!
Tänään tulimme jälleen majaleikkeihin. Ihana metsä!
15.7. Kesäistä päivää viettämässä luontopolulla. Retkieväät
maistuu kuten aina. Lapsille ihmeteltävää riittää. Ihana päivä
ihanissa maisemissa!
16.7. Tuulinen poutapäivä, ei muita liikkeellä. Korpit taas
paikalla. Ei nyt eväitä, mutta silti antoisa retki
16.7. 13:40. Tuulinen poutapäivä, ei muita liikkeellä. En ole
aikaisemmin käynyt kiertelemässä tätä luontopolkua. Vaihtelevaa maastoa ja leppoisia silokallioita
19.7. Sadekuurot yllättivät useamman kerran. Kiva reitti,
paljon nähtävää
20.7. Taas täällä. Viimeksi 10 vuotta sitten lasten kanssa, nyt
kaksistaan
20.7. Lauantai. Puolipilvistä. Vesi virrassa todella vähissä.
Luonto kaipaa sadetta.
21.7. Kaunista on!
21.7. [Venäjää…]
28.7. Mahtava eväsretkipaikka luonnon lähellä maisemia
ihaillem. Kiitos!
28.7. Kiva retkipaikka
30.7. Oltiin luontopolulla
30.7. Terkkuja tutuille J
2.8. Patikoiden Ruuhkan tuntumasta PIC-nicille vähän
kosteassa ilmatilassa. Rauha & hiljaisuus ympärillä
4.8. Helteisessä auringonpaisteessa ihanista maisemista
nauttien
5.3. Oltiin tutustumassa luontopolkuun
5.8. Korppia kuulemassa
9.8. Retkeilemässä
10.8. 10:40 Kesäretkellä Tuusulasta ja Keravalta sekä
Järvenpäästä. Hiki virtasi ja yksivuotiaat jaksoi hienosti olla
sylissä. Pilvipouta oli
10.8. Eväsretkellä
10.8. Kulkemassa
10.8. Mahtavat maisemat
17.8. Postilaatikko täynnä lapsiperheen roskia (pillimehut ym).
Vein pois. HYI TEITÄ! L Sateista, lämmintä. Missä sienet?
17.8. Kiva kostea keli.
18.8. Järvenpään retkeilijöiden pyöräretki luontopolulle
19.8. Etsimässä geokätköä ja sieniä
19.8. Hieno auringonpaiste ja lempeä tuuli. +23oC. Kyllä
kelpaa

31.8. Ihana loppukesän päivä. Vietimme lastenlasten kanssa
ensimmäistä Suomen luontopäivää maistellen makeita mustikoita ja puolukoita. Tytöt kiipeilivät Varkaankivelle matkan
varrella
1.9. Oltiin luontoretkellä iltapäivällä sateen jälkeen
7.9
Eväsretkellä JJ, Koiran kävelytys
7.9. Aurinkoinen lämmin aamu. Kävimme lastenlasten
kanssa koiraa ulkoiluttamassa
9.9. Syyslomaviikon kaunis maanantai. Lämmintä. Koivuissa ruskaa. Vähän on sieniä…
10.9. Lenkillä mukavalla, hienolla polulla
11.9. Keskiviikon aamuinen sadekuuro ei pelästyttänyt
Laukkosken esiluokkalaisia! Palkinnoksi saimme upean
syysretken kotikylän maisemissa [ja 19 HIENOA nimikirjoitusta]
15.9. Sunnuntai. Kiva retkipäivä Laukkosken luontopolulla.
Löytyi myös mustikoita polulta ja pieni kyykäärme pelästytti
hieman
21.9. Minäkin kävin täällä! Lämmin syyskuun lauantai
22.9. Sunnuntai. Suppiksia etsimässä mutta niitä ei vielä ole.
Puolukoita saatiin puuroon. Komea näköala
22.9. Luontoa tutkimassa
24.9. Syksy on kaunis
24.9. Viitaset ja Islannin pojat vierailivat hienossa syyssäässä luontopolulla. Seikkailua riitti
25.9. Luonnon näkymiä ihailemassa
28.9. +10oC, ihana syksy
29.9. Kuultiin eskarissa opittuja tietoja reitistä. Kivaa oli J
29.9. Sunnuntai. Löydettiinhän me tämä luontopolku. Ihana
paikka!
29.9. Nautimme syksyisestä luonnosta
1.10. Hieno luontokokemus jota ei lähtiessään arvaa saavansa
1.10. Upeata! Villihumalat, myllynkivet ja nyt kaffepaussi
5.10. Laajasalon reippailijat Päivin vetämällä syysretkellä
5.10. Olli ja Mikon kamera- ja polkupyöräkerho syysretkellä
"akkojen" ja "kersojen" kanssa. Makkaraa, mehua, kahvia ja
mustikkapiirakkaa..
12.10. Terveisiä kaikille jotka näkevät tämän
12.10. Prätkälenkiltä poikettiin luontopolulle
13.10. Täällä taas. IHANAA
19.10. Aamulla lunta… nyt +5oC ja aurinko paistaa. Metsä
tuoksuu
20.10. P.S. Ei enää prätkällä uskaltannu lähtee, liukasta…
20.10. Kaunis syyssunnuntai retkeillä. Hyvät näkymät
27.10. Raikas syyssunnuntai. Metsäretkellä
3.11. Lämmintä 2oC ja sakea sumu muuten tosi rauhallista ja
hauskaa ulkoilua
23.11. Aurinko laskee. +-0oC. Suppikset jäässä. Naanok ei ole
enää mukana mutta sydämessä.
18.12. Eväsretkellä täällä ollaan. Pikkupakkanen.
21.12. Polkua kiertämässä tämän vuoden viimosen kerran
29.12. Terveiset!
29.12. Eväsretkellä. Hiljaista ja komeaa mutta missä talvi!
Valkoinen metsäjänis näytti hieman eksyneeltä
31.12. Vuoden viimeisellä luontokierroksella

Pornaisten messut 20.9.2014 - juhlavuosi

Pornaisten messut pidetään tulevana
syksynä 20.9.2014 nyt jo 10. kertaa!
Juhlan kunniaksi on avattu omat messusivut, josta
löytyvät mm. messupaikan- ja messulehden ilmoitusvarausten sähköiset palautuslomakkeet. Nyt
paikkojen ja ilmoitusten varaukset sujuvat entistä
helpommin netin kautta! Sivuja päivitetään sitä
mukaa kun messujärjestelyt etenevät, käykääpä
tutustumassa niihin osoitteessa
www.pornaistenmessut.fi
Varauksia voi tehdä myös täyttämällä ja palauttamalla oheiset lomakkeet, lomakkeita on myös
tulostettavissa messusivuilta ja messupaikkoja voi
varata myös puhelimitse messusihteeriltä.

Messupaikka
Messupaikkoja on varattavissa ensisijaisesti yhtenäiskoulun urheilusalista, myös jonkin verran
aulatiloja ja luokkahuoneet ovat käytettävissä.
Osa ruokalan tiloista varataan koululuokkien ja
-toimikuntien käyttöön, varatkaapa paikkanne
ajoissa! Myös suosittuja ulkopaikkoja löytyy runsaasti koulukeskuksen piha-alueilta.
Kaikilla messupaikoilla on mahdollista
harjoittaa myyntiä.

Messulehti
Lehti jaetaan ennen messuja joka talouteen Pornaisissa sekä lähialueille. Lehti sisältää kartan
messualueesta, osallistujaluettelon ja messupäivän
ohjelman. Lehteä tulee olemaan saatavana myös
Pornaisten kauppaliikkeissä, postissa jne. sekä
messupaikalla.

Messuohjelma
Monipuolista oheisohjelmaa ja -tapahtumia tullaan järjestämään sekä ulkona että sisällä kaiken
ikäisille messuvieraille. Ohjelmatarjonnan varmistuttua se julkaistaan messusivuilla lähempänä
messuja.
Messujen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä
Pornaisten Yrittäjät ry ja Pornaisten kunta.
Messuilla tavataan!
Marjatta Sihvo
messusihteeri
marjatta.sihvo@pornainen.fi
puh. 040 174 5050
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