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Kunnanjohtajan tervehdys
150-vuotias Pornainen pärjää, vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu
Teemu Keskisarjan kirjoittama Pornaisten historia 2 vuodesta 1869 kertoo tarinaa samana vuonna
itsenäiseksi julistautuneesta kunnasta. Muutamaa vuotta aikaisemmin oli annettu kunnallisasetus,
joka erotti pitäjän ja seurakunnan rakenteet ja tehtävät toisistaan, ja asetuksen määräykset toimeenpantiin 150 vuotta sitten täällä Pornaisissakin. Kunnallisveroina ja muina maksuina alettiin
kerätä rahaa erityisesti köyhäinhoidon, koulutoimen ja kyydityslaitoksen tarpeisiin.
Vaikka kuntien tehtäväksi on säädetty koko ajan lisää tehtäviä, perusrakenne ei ole juuri niistä
ajoista muuttunut, sillä palveluista isoin ja kallein osa kohdistuu edelleen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Niiden tuottamiseen vaikuttaa jo lähitulevaisuudessa merkittävä väestön vanhenemisen
haaste ja perusteltu huoli menojen hallitsemattomasta kasvusta.
Valtakunnan edellinen hallitus pyrki siirtämään näiden ns. sote-palvelujen
järjestämisen pois kunnilta maakunnallisille toimijoille. Palvelujen tuottamisessa oli tarkoitus lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, ja siirtää palvelutuotantoa merkittävässä määrin yksityisille toimijoille. Tämä olisi ollut likimain yhtä suuri muutos, kuin aikanaan kunnan ja seurakunnan tehtävien
eriyttäminen.
Viisi naapurikuntaa ja Pornainen niiden mukana reagoi muutostarpeisiin
omalta osaltaan ennakoivasti perustamalla Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän. Aika tulee näyttämään, tuleeko ratkaisusta pysyvä, vai onko kyseessä vain muutoksen ensimmäinen askel. Toki kyseessä on Pornaisten
osalta jo oikeastaan toinen askel, sillä ensimmäinen oli Mustijoen perusturvan perustaminen yhdessä Mäntsälän kanssa.
Vaikka sote- ja maakuntauudistus jäikin puolitiehen, palvelutoiminnan uudistamista jatkavat myös tulevat hallitukset muodossa tai toisessa, sillä niin
tärkeästä asiasta on kyse. Viimekädessä kyse on tietenkin rahasta ja ettei
sitä ole tarpeeksi palvelujen tuottamiseen.
Parikymmentä vuotta kunnan itsenäistymisen ja kuntauudistuksen toteutumisen jälkeen senaatilta tuli kuntaan kiertokirje, jossa kyseltiin näkemyksiä uudistuksen onnistumisesta. Pornaislaiset pitivät hallintoaan ”tarpeeksi
tyydyttävänä” ja erään kunnallismiehen sanoja lainaten: ”Ei ole Porneesi
warakkaampi muita kuntia ympäristössä, mutta yhäti paisuvissa kunnallisista ulosotoista selvitään vastedes hyvin järjestetyllä taloudella, säännöllisellä elämällä ja säästäväisyydellä.”
Nämä sanat olisi voinut lainata suoraan osaksi Pornaisten uutta kuntastrategiaa – ja sieltähän ne löytyvätkin - vain toisin kirjoitettuna. Pornainen on
myös toteuttanut asettamaansa tavoitetta ja kunnan taloutta on hoidettu
hyvällä tavalla. Viime vuonna kymmenestä Kuuma-kunnasta vain Sipoo ja
Pornainen tekivät voitollisen tilinpäätöksen. Taseeseen kertynyt pääoma ja
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pienentynyt lainamäärä luovatkin mahdollisuuksia lähivuosien uusille investoinneille ja toiminnan
kehittämiselle – elinvoimaiselle ja hyvinvoivalle Porneesille.
Toivotan kaikille kunnan asukkaille, yrittäjille ja kunnan työntekijöille
mielenkiintoista ja rentouttavaa kesää.
Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja

Ajankohtaista
Pornaisten kunnantoimisto on suljettu 8.7.–4.8. välisen ajan.
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun heinäkuun päivystykset:
Askolan toimisto suljettu 21.6-4.8.2019
Rakennusvalvonnan päivystäjät tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti:
vkot 27-28 Antti Ikonen, 0400 841 151
vkot 29-31 Matti Männikkö, 0400 415 083
Ympäristönsuojelun päivystäjä tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti:
vkot 30-31 Tommi Maasilta, 040 763 9420
vko 26 Minna Isokallio 0400 500 244
Ympäristönsuojelulla ei ole erillistä päivystystä viikoilla 27-29. Kiireelliset tapaukset hoitaa päivystävä rakennustarkastaja.
Aluearkkitehti Pertti Österman tavoitettavissa puhelimitse vkot 26 ja 31.

Pornaisten terveysasema ja suunterveydenhuolto ovat auki normaalisti kesällä
Avoinna

Puhelinpalveluajat

Ma – ke klo 8.00-16.00
To – pe klo 8.00-13.00
arkipyhinä suljettu

040 314 5810
ma – ke klo 8.00 – 14.00
to – pe klo 8.00 – 13.00
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Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua lehdissä ja netissä!
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Pornaisten kunnan vuoden 2018 tilinpäätös
Pornaisten kunnan talous jatkaa vahvalla pohjalla
Pornaisten kunta teki useimpiin muihin kuntiin verrattuna erinomaisen tuloksen viime vuonna. Tilikauden tulos jäi plussalle lähes 900 000 euroa vaikka verotulot laskivat edellisvuoteen verrattuna.
Pienikin kunta voi hoitaa toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti.
Kunnan sote-menot alittuivat yli 200 000 eurolla ja ne sijoittuvat valtakunnallisesti kustannustasoltaan kärkiluokkaan, kuten vuonna 2017, jolloin Pornaisten sote-kustannukset olivat Suomen alimmat asukasta kohden. Silti mm. vanhustenhoidon palvelut on pystytty hoitamaan mallikkaasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL: n tuoreiden kuntatilastojen pohjalta tehdyssä selvityksessä
Pornaisten ikäihmisten palvelut sijoittuivat valtakunnan tasolla sijalle 11. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2009 tuottaneen Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminta
lakkasi vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa näiden palvelujen tuotanto siirtyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hoidettavaksi.
Kunnan lainakanta pieneni viime vuonna miljoona euroa eikä uutta lainaa tarvinnut ottaa hyvästä
kassatilanteesta johtuen. Lainamäärä vuoden lopulla oli 13,5 miljoonaa euroa ja lainamäärä asukasta kohti oli 2 652 euroa. Ylijäämää kunnan taseessa on lähes 10 miljoonaa euroa ja vahva tase
mahdollistaa uudet investoinnit ja kunnan kehittämisen jatkossakin.
Työttömien määrä laski Pornaisissa viime vuonna ja työttömyysprosentti oli vuoden lopulla 4,1 %,
mikä oli Uudenmaan alueen alhaisin ja koko maan tilastossa kuuden parhaan joukossa.
Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo 040 174 5014
Talous- ja viestintäjohtaja Hille Vihertie 040 174 5055

Kuntakehitystoimialan kuulumisia
Kartanorinteen asuinalueen rakentaminen edistyy
Kartanorinteen asuinalueen laajennuksen rakentaminen Kotojärvellä Etelä-Pornaisissa käynnistyi
huhtikuussa ja valmistuu lokakuussa 2019. Alueelle valmistuu 13 uutta tonttia, jotka ovat rakentamisvalmiita (kunnallistekniikka, sähkö ja valokuitu tontin rajalle tuotuna). Alueelle rakennetaan
myös valmis katuvalaistus ja kadut päällystetään. Tonttikoot ovat luokkaa 1400-2000 m2. Hinta on
30 €/neliö joten kannattaa kysäistä kunnasta lisää tietoja, mikäli alue kiinnostaa. Mukava maaseutumainen asuinpaikka, jossa läheinen järvi on lähellä.
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Kevyen liikenteen väylän suunnittelu etenee Kotojärvellä
Kevyen liikenteen väylän suunnittelu on edennyt tiesuunnitelmavaiheeseen ja tulee esille lähiaikoina kommentteja varten. Kun tiesuunnitelma on valmis, hanke voi edetä rakennesuunnitteluvaiheeseen. Rahoitus on vielä avoinna, joten toteutuksesta tai ajankohdasta ei ole varmuutta, mutta
hanke voisi toteutua osittain aikaisintaan vuonna 2020 tai 2021, mikäli rahoitus järjestyy. Tiesuunnitelma tulee nähtäville tämän vuoden aikana. Tarkempi aikataulu selvinnee ennen kesälomia.

Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen
Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen alkaa vaihe 1 osalta koulun ja koululaisten siirtyessä kesälomalle ja jatkuu lokakuulle 2019. Toinen vaihe on suunniteltu toteutettavaksi vuonna
2020. Tällöin rakennetaan piha-alueita kuten pysäköintipaikkoja ja loput suunnitellut laitteet ja
alueet, joita vaiheessa 1 ei ole toteutettu.
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Kunnanviraston kattoremontti etenee
Kunnanviraston kattoremontti on tarkoitus saada valmiiksi kesän aikana, urakka-aikaa on
31.8.2019 asti. Katon uusiminen toteutetaan sääsuojan alla.

Kunta- ja yhdistystaloa (Pankin taloa) remontoidaan kesän aikana
Kesän aikana ns. Pankin talo Kunnanviraston ja kirjaston vieressä remontoidaan kunta- ja yhdistystaloksi. Tilat luovutetaan em. käyttöön syksyllä 2019.

Jyrkäntien pysäköintialue valmistuu
Jyrkäntien pysäköintialueen rakentaminen edistyy ja hanke valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Alueelle tulee maksullinen mahdollisuus sähköauton lataukseen (2 pistorasiaa). Operoinnin
hoitaa Virta –latauspisteiden operaattori. Tästäkin tiedotetaan vielä lisää www.pornainen.fi –sivustoilla kun hanke valmistuu.

Vesijohtojen korjauksia Latiskantiellä
Latiskantiellä jatketaan vesijohtoihin liittyvien sulkuventtiilien korjauksia. Samalla myöhemmin kesällä päällystetään Latiskantien jatkoa noin 200-300 metrin matkalla.

Mukavaa kesää kaikille kuntakehitystoimialalta!

Haja-asutusalueen jätevesineuvonnat
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. tiedottaa
Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan keskittyvät hankkeet Itä-Uudenmaan alueella ovat aloittaneet neuvontatyönsä valtakunnallisen jätevesiviikon siivittämänä. Kymijoen vesi ja ympäristö
ry:n ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeet tarjoavat puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Hankkeet keskittyvät viemäriverkoston ulkopuolisiin,
pääasiallisesti herkillä pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä sijaitseviin vakituisiin kiinteistöihin.
Pääpaino on kiinteistökohtaisessa tiedotuksessa ja puhelin- sekä sähköpostineuvonnassa. Lisäksi
neuvojat osallistuvat yleisötapahtumiin.
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Saneerauksen tarpeen arviointi sekä aikataulut
Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään viikolla 19. Jätevesiviikon aikana halutaan kannustaa
haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunto ja saneeraustarve. Pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevat kiinteistöt ovat neuvonnan keskiössä. Puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset
täyttävässä kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä
seuraavien toimien yhteydessä:
kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia
kiinteistölle asennetaan vesi-WC
kiinteistöllä tehdään vesi-ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja
Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu on näissä töissä tärkeää. Kiinteistöltä on myös aina
löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jätevesineuvoja avuksi mieltä askarruttavissa kysymyksissä
Jätevesineuvontahankkeet tarjoavat asukkaille ja mökkiläisille maksutonta sekä puolueetonta neuvontaa. Neuvojan voi pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimassa jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamassa kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteissä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä. Lapinjärven ja Loviisan alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019. Porvoon, Mäntsälän, Myrskylän, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Itä-Uusimaa 2019.Molemmat
hankkeet saavat valtion apua Uudenmaan ELY-keskukselta.
Mikäli kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai lähempänä kuin 100 m vesistöstä, jätevesijärjestelmän tulee täyttää hajajätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä.
Lisätiedot: jätevesineuvoja Emma-Sofia Pippuri, puh. 050 337 8178 tai emma-sofia.pippuri(at)vesiilma.fi. Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 9.00 – 15.00. Jätevesineuvonta
palvelee 31.10.2019 saakka.
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Kirjasto
Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174
07170 Pornainen
p. 040 174 5060
kirjasto@pornainen.fi
Avoinna 3.6.–30.8.:
ma, ti ja to 12–19
ke, pe ja arkipyhien aattoina
10–15
Kuva: Pornaisten kunnankirjasto
Sanapaltti
www.sanapaltti.fi

Defibrillaattori kirjastolle
Pornainen on matkalla kohti sydänturvallisempaa kuntaa. Kirjastossa on nyt defibrillaattori.
Kirjaston koko henkilökunta on saanut koulutuksen laitteen käyttöön. Lisäksi
koko henkilökunta on käynyt hätäensiapukurssin.

Varaustunnisteet käyttöön
Varaustunniste otetaan käyttöön elokuussa samalla, kun varatun aineiston nouto siirtyy itsepalveluksi. Varattu aineisto sijoitetaan lainausautomaatin lähelle, josta omat varaukset noudetaan ja lainataan automaatilla. Tällä hetkellä
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Pornaisten kirjastolla on käytössä Sukunimi Etunimi / Etunimet varaustunnisteena, mutta elokuusta alkaen tilalle valitaan esimerkiksi lempinimi tai muu keksitty nimi. Varaustunnisteeksi tulee
järjestelmän muodostama numerosarja, mikäli mitään muuta varaustunnistetta ei halua ottaa
käyttöön. Varaustunnisteena saa käyttää myös omaa nimeä halutessaan. Asiakas voi itse tehdä
muutoksen omissa tiedoissaan www.helle-kirjastot.fi tai kirjaston asiakaspalvelussa.
Kuvassa esimerkki järjestelmän automaattisesti muodostamasta numerosarjasta:

Kirjasto vinkkaa!
Vietätkö kesän rannalla tai mökillä? Etkö
ehdi palauttaa lainaamiasi kirjoja? Lainaa
e-kirja Ellibsistä! Viddla taas on Helle-kirjastojen elokuvapalvelu ja molemmat palvelut toimivat kirjastokortilla ja pin-koodilla. Kannattaa kokeilla!
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Kirjaston itsepalvelukokeilu 2.9.2019-31.5.2020
Pornaisten kirjastossa aloitetaan itsepalvelu-kokeilu ajalla 2.9.2019-31.5.2020. Kokeilun aikana kerätään asiakkailta ja henkilökunnalta tietoa toiminnan sujuvuudesta ja sen pohjalta tehdään keväällä 2020 päätös, millaisessa muodossa ja millaisilla aukioloajoilla itsepalvelukirjasto otetaan vakituiseen käyttöön.
Mikä ihmeen itsepalvelu?
Itsepalveluaikana on kirjaston lainaus-ja palautusautomaatti toiminnassa ja itsenäisesti käytettävissä. Myös varaukset ovat noudettavissa, sillä siirrymme elokuussa 2019 varausten itsepalvelunoutoon. Asiakkaat saavat varaustunnisteen (aliaksen), jotta varusten noudossa säilyy tietosuoja. Voit myös itsepalveluaikana tulla esimerkiksi lukemaan lehtiä, etsimään hyllystä aineistoa ja
lainaamaan sen, sekä käyttämään tietokoneita, opiskelemaan ja muuten viettämään aikaa. Kirjasalista ei kuitenkaan saa henkilökohtaista asiakaspalvelua
Kirjaston aukioloajat syyskuusta alkaen:
ma-to
9-19
pe ja arkipyhien aatot
9-15
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu

(itsepalveluaika 9-12, kirjaston asiakaspalvelu 12-19)
(itsepalveluaika 9-10, kirjaston asiakaspalvelu 10-15)

Aukiolomuutokset tuovat aukioloaikaa lisää kymmenen tuntia. Muutosten johdosta pysymme tarjoamaan entistä parempia ja laajempia palveluita kuntalaisille.

Tulevia tapahtumia kirjastolla
Näyttely Pellavasalissa: PARTin perinteinen kesänäyttely esillä 3.6.–31.7.
ke 10.7. Suuri maalaustapahtuma / Part ry
to 8.8. klo 17.30-19 Porneesin Lukupiiri, Pellavasali
la 10.8. Back to School –tapahtuma, koko kunnan yhteinen kesäjuhla; piknik, konsertteja, historialuento, lastenteatteria ym.!
to 22.8. klo 18 Soiva kirjasto: Etelän hedelmiä, latinalaisamerikkalaisia rytmejä ja tangoja. Harri
Kaitila ja Kimmo Leppälä yhtyeineen
ti 27.8. klo 18-18.30 Satuteatteri Pellavasali
Syyskuu
Näyttely Pellavasalissa 3.–27.9. Päivi Salonen: Kaikenkarvaiset ystävät ja kädentaidot.
Maanantaisin 2.9.–25.11. klo 10-13 Englantia senioreille, Medialuokka
ti 3.9. klo 10–14 Digitaitopäivä. Järjestäjät: kirjasto, kansalaisopisto ja vapaa-aikatoimi
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ma 9.9. klo 18–19.30 Luento: Martta Wendelinin elämä; kuvittaja ja taidemaalari. Luennoitsijat
Martta Wendelin –seurasta. Luennon yhteydessä myynnissä Martta Wendelinin taiteeseen liittyviä
tuotteita, Pellavasali.
ti 10.9., ke 11.9. ja to 12.9. klo 12.30–14 Digitaito – ensiaskeleet / Kansalaisopisto, Medialuokka ja
Pellavasali
ke 18.9. klo 18-18.30 Satuteatteri Pellavasali
ti 24.9. klo 17.30-19 Historialuento Seppo Aalto: Pornaisten historia / kansalaisopisto, Pellavasali
to 26.9. klo 12.30-14 Digitaito – näppäimistö tutuksi / Kansalaisopisto, Medialuokka
to 26.9. klo 17.30-19 Selkokirjailijaluento, Tuija Takala kertoo selkokirjoista ja selkokirjailijan
työstä. Pellavasali.
Lokakuu
Näyttely Pellavasalissa 1.–30.10. Timoantti Lintunen: Linnut
30.9.–4.10. OmaisOiva kioski
ti 1.10. klo 10 Satuteatteri, Pellavasali
to 3.10. klo 12.30-14 Digitaito – ohjeita tabletin/tietokoneen hankintaan, Medialuokka
to 3.10. klo 17.30-19 Porneesin Lukupiiri, Pellavasali
ma 7.10. klo 17.30–19 Luento Satu Hovi: Millaista on tietokirjailijan työ. Pellavasali.
ti 8.10. klo 17.30–19 Luento Pia Kalkkinen ja Heli Lämsä: Regina Linnanheimo. Pellavasali.
ma 14.10. klo 17.30-19 Sotahistorialuento Lasse Nyman: ”Kohtaloita vuosilta 1939-44”
Lasse Nyman kuuluu taisteluissa kadonneita suomalaisia sotilaita vuosien 1939–1944 taistelutantereilta etsivään Ryhmä Taipaleeseen. Nyman kertoo luennossaan ”Kohtaloita vuosilta 1939-44” yleistietoa kentälle jääneiden etsinnöistä ja tarinoita sota-ajan ihmiskohtaloista – niin itsemurhista, tapoista, taisteluissa kadonneista, löydetyistä ja vielä kadoksissa olevista. Pellavasali
torstaisin 24.10.–28.11. klo 12.30-14 Digitaito –tietotekniikan ABC, Medialuokka
to 24.10. klo 18-18.30 Satuteatteri Pellavasali
Marraskuu
ti 5.11. klo 18 Soiva kirjasto: Tänä yönä en pelkää kulkea yli pimeän. Jean ja Aino Sibeliuksen kirjeenvaihtoa, Sibeliuksen ja Kuulan lauluja. Seela Sella, Pia Freund ja Kristian Attila.
to 7.11. klo 17.30-19 Porneesin Lukupiiri, Pellavasali
ti 12.11. klo 10 Satuteatteri, Pellavasali
ti 19.11. klo 17.30-19 Sotahistorialuento Pornaisten miesten sotapolkuja 1939–1945. Luennoitsija
Mari Högman. Luennon yhteydessä myynnissä Pornainen-seuran julkaisuja. Pellavasali

Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Tervetuloa!
Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua lehdissä ja netissä!
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Koulut
#Uuttakoulua -hanke käynnistyi Opetushallituksen rahoituksella

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuusitoista kuntaa ovat saaneet yhteistyössä mittavan valtionavustuksen tasa-arvoisen peruskouluuudistuksen toteutukseen. Hanke käynnistyi
5.4.2019 kick off -tilaisuudella, joka kokosi
kuudentoista kunnan edustajat yhteen tunnelmalliseen Krapin Mankeliin Tuusulanjärven rannalle.

ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien
osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. #Uuttakoulua -hankkeen projektipäällikkö Minna Lumme esitteli
hankkeen kokonaisuutta ja puhui alueella toteutettavasta systeemisestä muutoksesta.

Aloitustilaisuudessa Tuusulan kunnan sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara esitteli Opetus-

Hankealueen kuntatoimijat käärivät hihat ja
aloittivat työskentelyn pohtien omia alueelli-
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seen yhteistyöhön ja hankkeen vaikuttavuuteen liittyviä odotuksia. Lisäksi he pohtivat
omia näkemyksiään siitä, mitkä asiat koulun
arjessa ovat merkityksellisiä opettajille sekä
lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.
Facebook: @Uuttakoulua
Instagram: @Uuttakoulua
Twitter: @Uuttakoulua
#Uuttakoulua -hankkeen tavoitteena vahvistaa oppimisen palveluiden kiinnostavuutta
Hankkeessa on mukana Hanko, Raasepori,
Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila,
Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula.
Alueella on yhteensä 265 koulua, n. 53 000 oppilasta ja n. 4900 opettajaa. Alueella tehdään
aktiivista yhteistyötä sekä palvelujen järjestämisessä, että kehittämisessä. Tyypillistä alueen kunnille on monimuotoinen muutoksessa
oleva toimintaympäristö suurista tuhannen
oppilaan kouluista pieniin parinkymmenen
oppilaan kyläkouluihin. Alue on tärkeä pääkaupunkiseutua ympäröivä työssäkäyntialue,
ja hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen
oppimisen palveluiden kiinnostavuutta. Lisäksi alueelle on ominaista kaksikielisyys.
#Uuttakoulua -hankkeessa korostuvat oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä toimintakulttuurin muutos. Yhteistyötä hankkeessa
tehdään Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen, DialogiAkatemian, Positiivisen
CV:n, ME -säätiön, Vanhempainliiton, EteläSuomen Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen kanssa.
Hankkeessa järjestetään mittava prosessikoulutus sekä toteutetaan verkostomaisia kuntaja koulukohtaisia pilotteja.

Hankekokonaisuuden kokonaisuudesta vastaa
Tuusulan kunta. Hanke toteutetaan tiiviissä aikataulussa ja hanke päättyy toukokuussa
2020. Opetushallitus myönsi avustusta hankkeelle 950 000 €. Opetushallitus rahoittaa
#Paraskoulu -hankkeessa yhteensä yhtätoista
hanketta. Länsi- ja Keski-Uudenmaan hanke
on hankekokonaisuuksista suurin.
#Uuttakoulua –hankkeen verkkosivut on
avattu 25.4.2019
Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuudentoista kunnan yhteishanke #Uuttakoulua on avannut
verkkosivut osoitteessa www.uuttakoulua.fi
Verkkosivuilla on esitelty hankkeen kehittämisen osa-alueet. Sivulta löytyy ajankohtaiset
tiedotteet, joiden kautta voit helposti seurata
hankkeen etenemistä. Verkkosivuista julkaistaan myös ruotsinkielinen versio, joka aukeaa
lähiaikoina.
Verkkosivuilla on tapahtumakalenteri, jossa
julkaistaan aikanaan #Uuttakoulua hankkeen
prosessikoulutusten päivämäärät ja muuta
tarpeellista. Nyt omaan kalenteriin kannattaa
merkitä jo hankkeen ja prosessikoulutuksen
suuri aloitus 10.9.2019 ja maailman suurin
vanhempainilta, joka pidetään jälleen
12.11.2019. Työkalupakkiin kootaan virittävää
materiaalia kuntien kehittämistyön tueksi.
Kannattaa tutustua!
Hankkeessa hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa ja vapaamuotoista viestintää.
Blogitekstejä tulee matkan varrella yhteistyökumppaneiltamme ja pilottikouluilta. Seuraa
#Uuttakoulua –hanketta ja osallistu viestintään kaikissa kanavissamme!
Minna Lumme, projektipäällikkö
minna.lumme@tuusula.fi 040-314 3424
Maikki Arola, projektikoordnaattori
maikki.arola@tuusula.fi 040-314 3425
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Marianne Suomi aloitti hyvinvointiopena
Pornaisten yhtenäiskoulussa aloitti tiettävästi
maamme ensimmäinen hyvinvointiopettaja neljännen jakson alussa maaliskuussa. Pestin haltija, 30vuotias Marianne Suomi on jo monille tuttu, sillä
hän aloitti koulussamme alun perin uskonnon opettajana, Tanja Vesalan sijaisena.
Hyvinvointiopettaja keskittyy työssään koulukiusaamisen ennalta ehkäisyyn, positiivisen ilmapiirin luomiseen ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on saanut paljon huomiota mediassa. - Asia on ollut tapetilla, sillä nuorten hyvinvointi on ollut laskussa. Olen innostunut hyvinvointiopettajan työstä ja urani on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti, Marianne sanoo. Marianne korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä.
- Yritetään saada hommat käsiin, ennen kuin ne lähtevät käsistä. Tärkeätä on, ettei tulisi korjattavaa,
sillä silloin on jo tapahtunut koulukiusaamista, Marianne vakavoituu. Marianne soveltuu hyvin sosiaaliseen työhön. Hän on tuonut kouluun positiivista ja iloista ilmapiiriä persoonallaan. - Olen iloinen,
aurinkoinen ja optimistinen luonteeltani, Loimaalta kotoisin oleva teologi kertoo.
Opettajan ura ei ollut Mariannelle itsestään selvyys. - Päädyin opeksi sattuman kaupalla. Jos en olisi
opettaja, olisin nuorisotyössä pappina, uskonnon pedagogi pohtii. Opettajan työhön mahtuu hyviä
ja huonoja päiviä. - Kamalinta olisi se, jos ei saisi oppilaaseen minkäänlaista yhteyttä. Parasta ovat
oppilaat ja työkaverit, uskonnon pedagogi pohtii. Hyvinvointiopettajan työlle näyttäisi olevan suuri
tarve. - Minut on otettu hyvin vastaan. Olen saanut oppilailta luottamusta, kunnioitusta ja arvostusta. Uskon, että tämä vaikuttaa positiivisesti koko kouluyhteisöön. Marianne opiskelee lisää aineopettajuuksia ja vapaa-ajallaan hän on perheensä kanssa.

Riina Haapakoski koulutti oppilaita elämään
Kirveskoski-talon Apila-luokka muuttui Koulutus elämään -studioksi huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Eri luokka-asteiden teemat vaihtelivat, mutta yhteisenä aiheena eskareista kolmosiin oli ihmeelliseen kehoon ja elimiin tutustuminen sekä nelosista kuutosiin päihdevalistus. Jokaisella luokalla oli lisäksi heidän ikätasolleen sopivia aiheita lisämausteina.
- Pääpainomme on terveys- ja päihdekasvatuksessa. Erityisen tärkeätä on tarpeeksi varhaisessa
vaiheessa aloitettu ennaltaehkäisevä päihdevalistus, opettaja Riina Haapakoski sanoo muistuttaen,
ettei lasten mediasta saama tieto ole aina pelkkää faktaa.
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Itsetunnon kasvattaminen on keskeisessä roolissa ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.
- Pystyy olemaan omaa mieltä, vaikka kaveri olisi eri mieltä. Ex-pornaislainen on kiertänyt kouluttamassa lapsia eri kouluilla 3,5 vuoden ajan.
- Parasta on lapset. Yksikään tunti ei ole samanlainen. Pornaisissa on ollut oikein rauhallisia ja mukavia oppilaita. Osa lapsista tietää asioista todella paljon.
Seuraavaksi lyhyt kurkistus ekaluokkalaisten tunneosuuteen. Oppilaat astelivat Koulutus elämään studioon jännittyneinä. Pian jännitys vaihtui innostuneeksi Haapakosken mukaansatempaavassa ja
vuorovaikutteisessa ohjauksessa. Toki Harold-kirahvillakin oli oma osuutensa opetustuokion onnistumisessa.
Opettaja Riina Haapakoski ja Harold-kirahvi valloittivat
oppilaat Koulutus elämään -oppitunneilla.

- Mietipä, missä olet viime aikoina onnistunut? opettaja tiedusteli.
Vastauksia sateli laidasta laitaan kuten uusien asioiden oppiminen, pelien voittaminen ja se, että ei tarvitse enää kellukkeita uimahallissa. Kaikki asioita,
joista tulee hyvä mieli.
Ipadin tunneruletissa oppilaat kiepauttivat rulettia ja
esittivät valituksi tullutta tunnetta.
- Miltä tunne näyttää? Mistä tunne voisi tulla? ope
kyseli ja lapset elätyivät ilmeilemään eri tunteita

"mälsistyneestä" iloiseen.
Opetustuokio jatkui tutustumalla kehoon ”skannaamalla” sitä päästä jalkoihin. "Röntgenissä" näkyi päällimmäisenä iho, jonka oppilaat tiesivät
suojaavan luita ja pitävän veren sisällä. Haapakoski kaivoi laatikosta erikoisen näköisen liivin eli
keholiivin, jonka oikea nimi on sisäelinviitta. Yksi
oppilaista pääsi mannekiiniksi ja muut laittoivat
keuhkot, sydämen ja muut sisäelimet oikeille paikoilleen.
Veikkauksen ja paikallisten yhdistysten, kuten
Pornaisten Lions Clubin, tukema Koulutus elämään - ohjelma kehitettiin alun perin Australiassa
jo vuonna 1960 Life Education -nimellä. Nyt se on
käytössä14 eri maassa. Suomeen malli kopioitiin
Iso-Britanniasta vuonna 2001.

Keholiiviin laitettiin sisäelimiä paikoilleen.
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- Kierrämme yli sadassa koulussa ympäri Suomea, 28-vuotias Haapakoski kertoo.
Pornaisten koulu oli entuudestaan tuttu nykyisin Keravalla asuvalle Haapakoskelle, sillä hän kävi
peruskoulunsa täällä.
- Lea-rehtori opetti minulle bilsaa, ja eskarissa oli Tuula-ope, Haapakoski muistelee bongaten muitakin ”vanhoja” opettajia omilta kouluvuosiltaan.

Lea Koskinen valittiin Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtoriksi
Rehtorin työ on oppilaiden parhaaksi tehtävää työtä, joka näkyy monimuotoisesti koulun kaikkien
aikuisten kautta, huoltajien sekä monien yhteistyötahojen vuoropuheluna ja toimintana koululaisten etua ajatellen. Työ on erittäin kiinnostavaa ja monipuolista kehittämistyötä, Lea kertoo syistä,
miksi halusi rehtoriksi.
Lea on ollut Pornaisten kunnassa 21 vuotta töissä. Hänen
koulutuksensa on maantiedon ja biologian aineenopettaja;
tutkinnon nimike on filosofian maisteri eli FM. Lean rehtorin ura on vasta alkamassa. Hän on toiminut Pornaisten yhtenäiskoulun apulaisrehtorina vuodesta 2012 eli koko yhtenäiskoulun olemassaolon ajan. Sitä ennen hän oli maantiedon ja biologian opettajana, Gaia -luokassa. Hänellä on työkokemusta myös kaupassa, sairaaloissa sekä nuorisotoimessa työskentelystä. Monipuolisesta työkokemuksesta on
hyötyä rehtorin työssä.
- Rehtori vastaa koulun toiminnasta, joten voisi sanoa, että
työnkuvaan kuuluvat kaikenlaiset kouluun liittyvät asiat arkisista järjestelyistä pitkän tähtäimen suunnitteluun, Lea
toteaa.
Jos Lea ei olisi rehtori, hän olisi jatkanut biologian tai
maantiedon opettajan uraansa.
Lea on rehtorina valmis uudistamaan kouluamme ja on avoin oppilaiden mielipiteille.
- Mietimme yhdessä, mitä uudistuksia voidaan tehdä helposti ja mitkä liittyvät suurempiin kokonaisuuksiin.
Lea on iloinen siitä, että hänet valittiin rehtoriksi, mutta haluaa tietää myös, mitä mieltä muut ovat
siitä. Rehtorilta vaaditaan paljon eri ominaisuuksia kuten vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, mitään
yksiselitteistä listaa rehtorilta vaadittavista ominaisuuksista on kuitenkin vaikea tehdä.
- Vastauksia on yhtä monta kuin rehtoreitakin, mutta koska on tärkeää nähdä koulun merkitys oppilaiden tulevaisuuden pohjustajana, rehtori huolehtii koulun aikuisten kanssa sekä perinteiden
siirtämisestä sukupolvelta toiselle että koulun kehittämisestä oppilaiden tulevaisuutta ajatellen.
Näin ollen tärkeitä ominaisuuksia ovat nykytilan ja tulevaisuuden hahmottaminen sekä kaiken organisointi toimivaksi koulun arjeksi.
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Lean työpäivien pituus vaihtelee suuresti työpäivästä ja vuodenajoista riippuen. Hänen mielestään
rehtorin työssä ei ole yhtään huonoa puolta.
Hänen vapaa-aikaansa kuuluu ulkoilu, lintujen rengastus ja myös lintujen tunnistus. Tänä vuonna
hän on tunnistanut jo sata eri lintulajia! Hän käy myös erilaisissa kulttuuriharrastuksissa sekä lukee, kutoo ja nauttii omasta puutarhasta. Rehtorin kesäloma on Lean mielestä tarpeeksi pitkä ja
hän aikoo lomalla olla kotona ja lukea kirjoja. Hän myös liikkuu ja käy eri paikoissa erilaisten teemojen vuoksi.
Teksti: Tuulianna Hänninen, Helmi Roivainen ja Moona Kotamäki, 7C

Lea-Kaarina Koskinen valittiin Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtoriksi maaliskuun lopussa 2019. Virallisesti
pesti alkaa 1.8.

Kuvat: Sari Saarelainen
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Keski-Uudenmaan SOTE – Keusote

Kotiapu-kokeilu
ikääntyneiden asumisen turvaksi
Tarvitsetko tukea ja turvaa kotona asumiseen? Tarvitsetko apua arjen askareisiin,
kuten kaupassa tai pankissa käymiseen, pyykkihuoltoon, ruoanlaittoon tai koetko
yksinäisyyttä? Kotiapu-kokeilun avulla saat tukea ja turvaa asumiseesi.
Kotiapu-kokeilu on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kevyen tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Kotiapu on ei-hoidollista palvelua, joilla tuetaan selviytymistäsi arjen
askareista. Palvelu voi olla myös sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalinen kuntoutus auttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
Kotiapu-kokeilua toteutetaan 1.5.-31.12.2019 välisenä ajanjaksona ja jatketaan
mahdollisesti myös tämän jälkeenkin.
Kotiapu-kokeilussa palvelut maksavat Sinulle 5e/tunti. Voit ostaa kotiapua 1 - 4 tuntia kuukaudessa. Kotiapu-palvelun saaminen edellyttää hoidon tarpeen arviointia
ja päätöstä palvelun tarpeesta.

Kotiapu-kokeilusta ja palveluntarjoajista voit tiedustella lisää arkisin
klo 8.00 - 10.00 välillä

Petra Anttila, Mustamäentie 42 2.krs., 04600 Mäntsälä p. 040 314 5801,
petra.anttila@keusote.fi

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu
Suomalaisilla parantamisen varaa vaarallisen jätteen lajittelussa
Kotitalouksien keräykseen viemien vaarallisten jätteiden määrä ei
ole noussut tarvittavalla tavalla. Edelleen jätevoimalaan menevästä
roskapussista löytyy myös vaarallisia jätteitä. Tämä on omituista, sillä
kodin vaaralliset jätteet otetaan maksutta vastaan kuntien, kuntayhtymien tai kunnallisten jäteyhtiöiden, kuten Rosk’n Rollin jäteasemilla.
Kevät tuo lisäksi monelle alueelle vaarallisen jätteen kiertävät keräykset sekä erilaiset keräystempaukset. Rosk’n Rollin alueelle kiertävät Otto ja Romulus -keräykset lähtevät liikkeelle jälleen 6.5.
Kierrosten aikataulut ja pysäkit löytyvät torstaina 18.4. jaettavasta Roskis-asiakaslehdestä sekä kotisivuilta osoitteesta https://www.rosknroll.fi/vastaanottopisteet/kiertavat-keraykset/.
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Jo pienikin määrä vaaralliseksi luokiteltua ainetta voi aiheuttaa veden tai muun ympäristön saastumisen tai haittaa eläinten ja ihmisten terveydelle. Viemäristä vaarallisia aineita päätyy lopulta vesistöön, koska jätevedenpuhdistamot eivät pysty kaikkia haitallisia aineita poistamaan. Kodin roskiksen sisältö päätyy jätevoimalaan, jossa vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaraa. Vaaratilanne voi syntyä myös jäteautoon kipattaessa tai jäteasemilla, jos vaaralliset
aineet on väärin lajiteltu.
Pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, moottoriöljyt ja maalit ovat käytöstä poistettuna vaarallista jätettä. Jos vielä ei ole ottanut jätteiden lajitteluarkeen ensimmäistä askelta, tulisi
lajittelu aloittaa juuri vaarallisista jätteistä.
“Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa kodin jäteastiaan, kaataa viemäriin, jättää ekopisteelle tai luontoon”, muistuttaa viestinnän asiantuntija Kaisa Halme Suomen Kiertovoima KIVO ry:stä.

Vastaanottoon 5,1 kiloa asukasta kohden
Suomen Kiertovoima ry:n jäsenten jäteasemilla ja keräyksissä vaarallisia jätteitä vastaanotettiin
vuonna 2017 jokaista asukasta kohden 5,1 kiloa. Määrä oli vähentynyt, sillä 10 vuotta aikaisemmin
talteen saatiin kilo enemmän jokaista asukasta kohden.
Eniten vastaanotetaan akkuja, maaleja ja jäteöljyä. Vuonna 2017 Suomen markkinoille toimitettiin 3 180 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja ja niitä kerättiin 1 370 tonnia. Keräysaste oli 45 %.
Kannettavat paristot ja akut kuten sormi- ja nappiparistot ja kännyköiden akut voi maksutta palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. Vuonna 2017 ajoneuvoakkuja maahantuotiin Suomeen 16 660 tonnia ja kerättiin lähes 14 900 tonnia.

Maksuton keräys mm. jäteasemilla ja apteekeissa
Vaaralliset jätteet päätyvät keräyspisteistä, kuten jäteasemilta ja apteekeista asianmukaiseen käsittelyyn. Kierrätettävät materiaalit otetaan talteen uuden tuotantoa varten ja haitalliset materiaalit käsitellään vaarattomaksi. Viemällä kierrätykseen esimerkiksi paristot ja pienakut, saadaan niiden sisältämät vaaralliset aineet turvalliseen käsittelyyn ja kierrätettävät materiaalit hyödynnettäväksi esimerkiksi lannoite- ja metalliteollisuudessa.
Vanhentuneet lääkkeet on palautettava apteekkiin. Kunnallinen jätehuolto on järjestänyt maksuttoman lääkejätteen vastaanoton lähes kaikkiin Suomen apteekkeihin.
Suomen Kiertovoiman vetämä kampanja nostaa tänä vuonna erityisesti esille tietoutta vaarallisesta jätteestä. Pääsiäisenä tuodaan aiheesta asukkaille tietoa Helsingin Messukeskuksessa American Car Showssa. Huhtikuussa vaarallisen jätteen vaarallisuudesta muistutetaan kampanjavideolla,
jota näytetään sekä televisiossa että elokuvateattereissa.
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Internetsivustolle vaarallinenjate.fi on koottu ohjeita muun muassa vaarallisen jätteen välttämisestä ja lajittelusta. Sivustolta löytää myös tietoa jätteen käsittelystä sekä lähimmän vastaanottopisteen hakupalvelun.
Kampanjan yhteistyökumppaneina ovat Akkukierrätys Pb, Apteekkariliitto, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Suomen Autokierrätys, Suomen Moottoriliitto, Suomen Uusiomuovi sekä Vesilaitosyhdistys. Lisäksi kampanjan toteuttamista tukevat ympäristöministeriö,
Kaupan liitto ja Kuntaliitto.

Kesäaukioloajat
Rosk´n Rollin jäteasemat siirtyvät kesäaukioloaikoihin 1.4. Kesäkaudella huhtikuusta lokakuun loppuun Hangon, Tammisaaren, Sipoon ja Loviisan jäteasemat ovat auki myös lauantaisin klo 9.00 –
12.00. Vaakapalveluja suurkuormille ei ole lauantaisin.
Kotitalouksien puutarhajätteet, kuten risut ja oksat sekä haravointijätteet vastaanotetaan jäteasemilla maksutta. Risut ja haravointijäte tulee lajitella erikseen. Maksutta vastaanotetaan myös kotien sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, käsitelty ja käsittelemätön puu, alle kuution erät kyllästettyä
puuta, vanteettomat renkaat sekä pakkausjätteet. Lohjan Munkkaan jäteasemalla sekä Porvoon
Domargårdin jäteasemalla on Ota tai jätä -kierrätyskontit, josta asiakas voi ottaa mukaansa tai
sinne voi jättää ehjiä, käyttökelpoisia tavaroita. Konttiin jättämistä tavaroista asiakas maksaa normaalin jätteen vastaanottomaksun.
Pornaisten pienjäteasema, Läpimurrontie 4, on avoinna keskiviikkoisin klo 11.00 – 18.00 (suljettu
pyhinä), puh. 020 637 7043.

Keuke
Tehokkuutta ja parempaa tulosta
Tiesitkö, että yli 90 prosenttia tuotteiden valmistusajasta on odottamista? Tai että noin 20 prosenttia työajasta kuluu sähläämiseen, kuten tavaroiden ja tietojen etsimiseen sekä virheiden korjaamiseen? Keuken SAMPO -palvelu tarjoaa työkalut tuotannon ja tuottavuuden tehostamiseen.
Tuottamattoman työajan luvut ovat pysäyttäviä. Varmasti jokainen toivoo, että työvaiheet soljuisivat ja tyhjät aukot saataisiin täytettyä tuottavalla työllä.
– Kun tuotanto saadaan virtaamaan, valmistusajat lyhenevät, laatuvirheet vähenevät ja työn mielekkyys lisääntyy. Ja siis ennen kaikkea tuottavuus lisääntyy, toteaa Keuken yrityskehittäjä Petri
Ovaska.
Keuken SAMPO -palvelu tuo yrityksen käyttöön työkalut, joilla asiat voidaan tehdä tuottavasti ja
tehokkaasti. Samalla työn motivaatio ja hyvinvointi kasvaa, mikä näkyy suoraan tuloksessa.
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– Palvelu räätälöidään juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. Pakistamme löytyy klinikoita prosessien
kehittämiseen, tuotannon ja tuottavuuden tehostamiseen sekä muutoksen käynnistämiseen.
Voimme toteuttaa yrityksessänne SAMPO-kartoituksen ja laatia yhdessä kehittämissuunnitelman,
toteuttaa yhdessä kumppaniemme kanssa hukanpoistotalkoot, tai toteuttaa pienimuotoisen työntutkimuksen. Jokainen sähläys on poiston arvoinen!

Työn mielekkyys näkyy tuloksissa
Yritykselle tuottavuus ja tuloksen tekeminen ovat ykkösasioita. Hyvää tulosta tuo
myös se, että henkilöstö otetaan mukaan
työn kehittämiseen.
– Kun porukka on hyvin motivoitunutta ja
kokevat saavansa arvostusta omalle panokselleen, se näkyy heti työn tuloksessa,
Ovaska sanoo.
– Oikeiden asioiden tekeminen näkyy parempana työilmapiirinä, motivaationa ja innovatiivisuutena. Tämä on ehkä niitä uuden
ajan oivalluksia yrityksissä. Samasta porukasta voi saada paljon enemmän irti ja tulosta aikaiseksi, kun työ koetaan mielekkäänä.

Keuken Sampo-palvelu kannattaa aloittaa puoli päivää kestävällä Tehostartilla, joka luo kuvan tuottavuudesta käsitteenä ja ymmärryksen siitä, miten työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen. Saat myös hyviä ideoita keinoista, joilla tuottavuutta voi kehittää nopeastikin. Seuraavaksi suosittelemme Tehokkaasti sujuva työn klinikkaa ja sen jälkeen Prosessien hallinta
-klinikkaa, jotka tarjoavat konkreettisia työkaluja juuri sinun yrityksesi tuottavuuden kehittämistarpeisiin.
Lue lisää: www.keuke.fi/sampo
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan: petri.ovaska@keuke.fi, puh. 050 558 5674
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Kela
Kela palvelee asiakkaita nyt myös Instagramissa
Palveluasiantuntijat Helmi, Joona ja Juho palvelevat asiakkaita Kelan Instagram-tilillä. Kelan tili Instagramissa on @kela_fpa.
Kelan Instagram-tilillä julkaistaan viikoittain vinkkejä, jotka auttavat asiakkaita Kela-asioiden hoitamisessa. Lisäksi palveluasiantuntijat vastaavat asiakkaiden esittämiin yleisiin kysymyksiin.
– Instagramissa työskentelevät palveluasiantuntijat ovat samoja ihmisiä, jotka neuvovat asiakkaita
esimerkiksi puhelimessa, kertoo suunnittelija Hanna Pajula.
Asiakkaat saavat neuvoja ja ohjeita esimerkiksi verkkoasiointiin, etuuksien hakemiseen ja liitteiden
toimittamiseen. Tietoturvasyistä Instagramissa ei voida antaa henkilökohtaista palvelua, mutta
yleisiä kysymyksiä on mahdollista laittaa yksityisviestillä.
Palveluasiantuntijat neuvovat erityisesti asumistukeen, opintotukeen, työttömyysturvaan ja lapsiperheiden etuuksiin liittyvissä asioissa. Tili on kaksikielinen, eli asiakkaat voivat esittää kysymyksiä
suomeksi ja ruotsiksi.
Kelan Instagram-tilin osoite: https://www.instagram.com/kela_fpa

SILMU Ry
SILMU RY:N KEVÄTKOKOUKSEN PARHAAT PALAT
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kevätkokouksen yhteydessä 21.5.
palkittiin parhaimmat Leader-hankkeet kahdessa kategoriassa, paras
yleishyödyllinen hanke ja paras yrityshanke. Lisäksi palkittiin vuoden
SILMU kylä. Palkinnot menivät tänä vuonna toimijoille Pukkilaan, Lapinjärvelle ja Porvooseen.
Parhaimman yleishyödyllisen kehittämishankkeen tittelin sai Ampun 4H-yhdistys ry, joka toteutti
Ruokapakki -hanketta yhteistyössä Lahden 4H-yhdistyksen kanssa Lapinjärven, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan ja Pukkilan alueella vuosina 2015-2018. Parhaana yrityshankkeena palkittiin Lapinjärvellä toimiva Ullakko-tuotteen Veisto-tuotteet -hanke, joka toteutettiin vuosina 2015-2018.
Vuoden SILMU kyläksi valikoitui yleisövinkkien perusteella Kerkkoon kylä Porvoossa perusteluilla,
että Kerkkoon kylä tekee erinomaista, suunnitelmallista ja tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistyötä palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi kylässä.
Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2018 aikana SILMU ry:n hallitus käsitteli kaksi tukihakemusta ja rahoitusta myön-
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Yrityshanke Veisto-tuotteiden Rile Nordberg.
nettiin molemmille hakemukselle. Molemmat puolletut hakemukset olivat yleishyödyllisiä hakemuksia. SILMU ry käsitteli vuoden 2017 puolella 11 hakemusta, jotka rahoitettiin vuoden 2018 rahoituskehyksestä. Kaikkiaan tukea myönnettiin 406 625 €.
Koko ohjelmakauden (2014-2020) aikana SILMU ry on myöntänyt tukea yhteensä 3 090 314 €.
Hakemuksia tulee jatkuvasti enemmän kuin käytössä on kehystä. Jotta varat riittävät useammalle,
tukea ei ole myönnetty suurille monivuotisille hankkeille ja myönnettävää tuki-% on pienennetty
edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Yhdistys on määritellyt valintakriteerit, joiden perusteella
tukea myönnetään. Tuen myöntämiseen ja sen määrään vaikuttaa miten suuressa määrin hakemus toteuttaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategiaa. Tukia jaettaessa
otetaan lisäksi huomioon alueellinen jako, eli pyritään jakamaan tukea mahdollisimman tasapuolisesti koko toiminta-alueelle.
Leader toiminnan lisäksi yhdistyksellä on kolme jaostoa, joihin on kerätty henkilöitä, jotka edustavat kunkin jaoston teemaa:
Kyläjaosto / SILMU-kylät toimii aktiivisesti alueen kylätoimijoiden kanssa tarjoten heille erilaisia
palveluita ja tukea omaan toimintaan.
Nuorisojaosto toimii nuorten hyväksi ja myöntää mm. FYRKKA-rahoitusta nuorten omiin pieniin
hankkeisiin.
Kaupunkijaosto on valmistellut PORVOON MITALLA – MED BORGÅ MÅTT kansalaislähtöisen kehittämissuunnitelman.
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Mäntsälän Kansalaisopisto
Poimintoja kansalaisopiston kurssitarjonnasta Pornaisissa

Digitaidot
Kansalaisen digitaidot –hankkeen avulla
opisto järjestää maksuttomia lyhytkursseja
kirjastolla. Kausi käynnistetään syyskuun
alussa yhdessä kirjaston ja vapaa-aikatoimen
kanssa järjestettävässä Digipäivässä. Silloin
voit käydä kahvikupin ääressä juttelemassa
opettajan kanssa omasta digiosaamattomuudesta ja pohtia, millä siitä pääsee eroon.
Kursseihin on saatu avustusta valtiolta (Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen
vahvistaminen – hanke).

Luennot
Kansalaisopisto on järjestänyt historialuentoja teemalla Eilisestä nykyhetkeen Mustijoen mutkissa. Luentoja on Pornaisten kirjaston Pellavasalissa ensi lukuvuonna useampia.
Iltoihin on ilmoittauduttava, koska tila on rajallinen.
24.9. MITEN PORNEESISTA TULI PORNAINEN?
FT Seppo Aalto
8.10. REGINA LINNANHEIMO – SUOMEN ENSIMMÄINEN FILMITÄHTI PORNAISISSA, Pia
Kalkkinen ja Heli Lämsä
19.11.2019 SOTILAIDEN TARINAT, FM Mari
Högman

28.1.2020 LOTTIEN TARINAT, FM Mari Högman

Kuvataide
Pornaisissa on alkamassa uutena kuvataiteen
ryhmänä Varhaisiän kuvataidekasvatus.
Kurssi on tarkoitettu 5-6 –vuotiaille lapsille.
Varhaisiän kuvataidekasvatus on valmentavaa taiteen perusopetusta. Satujen ja tarinoiden pohjalta perehdytään leikinomaisesti eri
tapoihin tuottaa kuvallista maailmaa.

Kädentaidot
Kansalaisopisto järjestää kirjontakurssin,
jossa harjoitellaan kirjontaa, kurssin tarkoituksena on saada alulle Pornaisten kirkkoon
tuleva kastepuu kirjoen. Kastepuu tehdään
yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Musiikki
Ensi lukuvuonna on monipuolisesti tarjolla
musiikinopetusta. Tulossa on bändikurssia,
kitaran ja pianonsoittoa, perhemuskaria ja
tietenkin Iloiset laulajat jatkavat joka viikko.
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Kaikki iloisesti mukaan harrastamaan musiikkia. Kansalaisopisto tarjoaa musiikin opetusta
ja harrastamisen mahdollisuutta kaikenikäisille!

Ilmoittautuminen
Lukuvuoden 2019-2020 opinto-ohjelma ja ilmoittautuminen on auki koko kesän osoitteessa www.mantsalanopisto.fi.

Liikunta
Liikunnan osalta tarjonta Pornaisissa jatkuu
pääosin samana, mutta osalle tunneista saatiin lisää saliaikaa. Parkkojan koululla sekä Lavis-lavatanssijumppa että kuntojumppa ovat
ensi vuonna täyden tunnin mittaisia. Yhtenäiskoulun pilateksen sisältöä muokattiin hiukan ja nyt uusi 90 minuutin tunti on nimeltään Pilates & syvävenyttely. Linnunlaulun
päiväkodin tiloissa pääsee harrastamaan kundaliinijoogaa ja asahia. Heti kauden alkuun on
tarjolla Kundaliiniviikonloppu naisille Kivistön
nuorisoseurantalolla.

Opinto-ohjelma jaetaan elokuun alussa viikolla 32 Mäntsälän Uutisten välissä lehden jakelualueella.
Opiston toimisto on suljettu 20.6.-26.7.2019
Mäntsälän kansalaisopisto, Vanha Porvoontie
19, Mäntsälä
p. 040 314 5371 www.mantsalanopisto.fi

Hyvää kesää!

Kotitalous
Syksyllä päästään tutustumaan jaksamista ja
terveyttä edistäviin yrtteihin Yrttismoothiet kurssilla sekä joihinkin tuttuihin ja vähän tuntemattomiin marjoihin Suolaiset marjaruuat
–kurssilla.

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
OmaisOiva
Kesätervehdys kaikille avoimesta OmaisOiva-toiminnastamme!
Hoidatko arjen juoksussa läheistäsi, esimerkiksi puolisoasi, erityistä tukea tarvitsevaa lastasi, vanhempaasi tai tuttavaasi? Entäpä kaipaisitko tietoa omaishoitajuuteen liittyvistä asioista tai tukea
tilanteeseesi ja voimaantumista itsellesi?
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustama OmaisOiva-toiminta järjestää runsaasti erilaista ja maksutonta toimintaa kaikille omaishoidon asioista kiinnostuneille ja omaistaan tai läheistään hoitaville Keski-Uudenmaan kuntien alueella, myös Pornaisissa.
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TIETOA
OmaisOiva-kioskit ovat kertaluonteisia infopisteitä, joille voi tulla nappaamaan tietoa yhdistyksemme toiminnasta sekä omaishoitajuuteen liittyvistä asioista. Infopisteelle voi myös piipahtaa
tapaamaan OmaisOivan työntekijää sekä saamaan mm. ohjausta ja neuvontaa omaishoidon asioissa.
Tervetuloa nappaamaan materiaalia OmaisOiva-infopisteviikoillemme Pornaisten kirjastoon (os.
Kirkkotie 174) viikolla 40 ajalla ma 30.9.- pe 4.10. ja/tai tapaamaan työntekijäämme, joka on paikalla kirjastolla perjantaina 4.10.2019 klo 13-14 välisen ajan. Vaihtoehtoisesti voit käydä hakemassa materiaalejamme myös viikolla 41 ajalla ma 7.10.- pe 11.10. puolestaan Aurinkomäen palvelukeskuksen (os. Mäntymäentie 1) aulaan pystyttämältä infopisteeltämme.
KAIKILLE AVOIMIA KOHTAAMISIA
OmaisOiva-kahviloissamme pääset kahvikupposen äärellä tapaamaan muita omaishoidon asioista
kiinnostuneita, vaihtuvin teemoin. Syksyn 2019 OmaisOiva-kahviloissa luvassa on niin tietopainotteista, kuin virkistävääkin ohjelmaa.
Tervetuloa OmaisOiva-kahvilaan maanantaina 2.9.2019 klo 13-14.30, jolloin ohjelmassa on mm.
tietoa omaishoitoperheiden tuetuista lomista sekä Kelan kuntouksista sekä maanantaina
4.11.2019 klo 13-14.30, jolloin aiheena on Musiikista iloa arkeen. Kaikille avoimet ja maksuttomat
OmaisOiva-kahvilat järjestetään Aurinkomäen kirjastolla (os. Mäntymäentie 1). HUOM! Sinun ei
tarvitse olla virallinen omaishoitaja osallistuaksesi, lämpimästi tervetuloa ihan kaikki aiheista kiinnostuneet!
Uutukainen kotikahvilatoimintamme starttaa syksyllä. Mikäli sinulla on hankalaa irtaantua omaishoidon ääreltä toimintoihimme, voit kutsua vaihtoehtoisesti OmaisOiva-kotikahvilamme luoksenne kotiin. Kotikahvilatoiminnassamme tarjotaan mahdollisuus saada kotiin tietoa vaihtuvin
teema-alustuksin ja meidän mukana tuomamme kahvikupposten äärellä. Lisätietoja sekä ajanvaraus kotikahvilalle työntekijöiltämme.
OHJAUSTA JA VINKKEJÄ
Tarjoamme myös järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa omaishoidon asioihin liittyen. Käynnistämme uusia Pop up-neuvontapisteitä Pornaisissakin, joihin ajan varaamalla saa tarvelähtöisesti ja
yksilöllisesti tietoa ja ohjausta. Pop Up- neuvontapisteemme Pornaisissa ovat maanantaina
2.9.2019 klo 9-13 sekä 30.9.2019 klo 14-18 ja paikkana Aurinkomäen palvelukeskuksen kirjastotila
- varaa aika, niin tulemme sen myötä juuri Sinua tapaamaan!
TIETOA JA UUSIA OVIA OMAISHOITAJUUTEEN
Omaistaan tai läheistään hoitaville suunnattu 16 tunnin ryhmämuotoinen Ovet-valmennuksemme® käynnistyy Pornaisissa syksyllä 2019. Maksuton Ovet-valmennus® tarjoaa monipuolisia
eväitä ja valmiuksia omaishoitajuuteen, tukee omaishoitajan vahvuuksia ja auttaa uusien voimavarojen löytämisessä yhdessä toisten omaistaan hoitavien kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan
syksyn 2019 Ovet-valmennukseen®, joka järjestetään Aurinkomäen palvelukeskuksella, kirjasto -
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tilassa, (os. Mäntymäentie 1). Ovet-valmennuspäivät ovat klo 12-16 tiistaisin 5.11., 12.11., 26.11.
sekä 3.12. Lisätiedot, ilmoittautumiset ja erityisruokavaliotoiveet to 31.10.2019 mennessä:
heidi.puumalainen@omaisoiva.net tai
puh. 050 306 6812. (Ovet-valmennukseen mahtuu mukaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta,)

VERTAISTUELLISIA KOHTAAMISIA
Toiminta-alueellamme (Pornainen, Mäntsälä, Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula) toimii paljon
erilaisia, yli kuntarajojen järjestettäviä vertaistukiryhmiä. Mm. erityislasten vanhemmille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat vertaisohjaajien ohjaamana kerran kuukaudessa Järvenpäässä
ja Keravalla. Sen sijaan eläkeikäisille miehille, jotka huolehtivat omasta läheisestään, käynnistyy
syksyn aikana Järvenpäässä Oivat kokkailijat – ryhmä, jossa pääsee miesporukassa valmistamaan
helppoa, terveellistä ja edullista kotiruokaa asiantuntevalla ohjauksella.
KURKKAA MEISTÄ LISÄTIETOJA
Tarkempia lisätietoja Keski-Uudenmaan alueella toimivista muistakin ryhmistämme ja toiminnoistamme löydät internet-sivuiltamme www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi sekä seuraamalla Facebook-sivujamme ja tietoja saa myös OmaisOivan työntekijöiltä.
Jos mielessäsi on jokin huoli tai muu asia, johon tahtoisit paneutua työntekijämme kanssa, voit ottaa kynnyksettä yhteyttä sinulle sopivana ajankohtana:
OmaisOiva koordinaattori
Heidi Puumalainen
puh. 050 306 6812
heidi.puumalainen@omaisoiva.net

OmaisOiva ohjaaja
Laura Kosonen
puh. 050 320 3962
laura.kosonen@omaisoiva.net

Kaunista kesäaikaa kukkia & perhosia
ihastellen,
oivallisiin kohtaamisiin!
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POKS ry

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura PPNS
Koskenniskan kesäteatteri valmiina Katsastukseen!
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry (PPNs) tuottaa jo historiansa 58. kerran ulkoilmateatteriesityksen. Esityspaikkana toimii Halkian kosken vieressä sijaitseva Koskenniskan kesäteatteri. Teatterialueella on katettu noin 300 hengen laskeva katsomo, jossa kuuluvuuden takaa moderni äänentoisto. Alueella on tilava parkkipaikka ja liikenteenohjaus. Makoisa buffetti palvelee yleisöä väliajalla.
Nuorisoseuran näytelmä – ja talkooporukka toivottaa kaikki tervetulleiksi katsomaan Joni Skiftesvikin Katsastus -näytelmää Halkiankosken jokimaisemiin!
”Sinähän oot semmonen näprääjä. Kaikki jää sulla puolitiehen.” Miten käy, kun itsestä, toisesta
ja tulevasta pienokaisesta pitäisi osata yht´äkkiä pitää huolta? Osaako vannoutunut autonrämien
korjailija olla aviomies vai jääkö sekin vähän niin kuin vaiheeseen? Minkä ikäisenä sitä sitten pitäisi
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aikuistua ja miten? Ja kun autokin pitäisi saada katsastuksesta läpi! Monivaiheisella katsastusmatkalla vedetään mutkat suoriksi ja kolhuja tulee muuhunkin kuin autoon. Koskenniskan kesäteatterin tämän kesän bensankatkuisen näytelmän myötä pääset tutustumaan Viltterin, Öövinin, Mallun
ja Junnun elämään.
Katsastus -näytelmästä on tehty kulttimaineeseen noussut elokuva vuonna 1988 (ohjaus Matti
Ijäs). Nyt tarjolla on Tuija Kososen ohjaama nauruhermoja kutkuttava tragikoominen pornaislaisversio. Koskenniskan näyttämöllä Skiftesvikin osuvaa tekstiä elävöittää 17 näyttelijää.
Ensi-ilta ti 18.6. klo 19
Muut esitykset:
ke 19.6. klo 19
su 23.6. klo 19
ti 25.6. klo 19
ke 26.6. klo 19
su 30.6. klo 17
ti 2.7. klo 19
ke 3.7. klo 19
pe 5.7. klo 19
la 6.7. klo 17

Liput:
aikuiset 18,lapset 7-15 v. 12,eläkeläiset/opiskelijat 17,Yli 10 hengen ryhmille ryhmäalennus, ryhmävaraukset info@ppns.net
Lipunmyynti ovelta alkaa puoli tuntia ennen näytöstä tai ennakkoon puoti.nuorisoseurat.fi

Teksti: Marja-Leena Kaskinen
Kuvat: Juha Vääräkangas

32
Pornaisten kunta tiedottaa, kesäkuu 2019

Luonnollisesti Pornainen

Pornainen-seura ry
PORNAINEN-SEURAN KESÄTAPAHTUMIA
Pornainen-seuran perinteinen kirkkopyhä juhannussunnuntaina
23.6.2019. Kirkonmenojen jälkeen kukkien lasku menneiden sukupolvien
muistomerkillä. Sen jälkeen seurakuntakeskuksessa kahvitarjoilu ja ohjelmaa teemalla Pornainen 150 vuotta.
Opastettu kiertoajelu Pornaisten eri kyliin su 18.8.2019 klo 13. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumisohjeita Pornainen-seuran nettisivulla
www.pornainen-seura.fi
Pornaisten Kotiseutumuseon ja kirkon esittelyä sunnuntaisin klo 11-15
alk. 2.6.2019.

Kirjakuulumisia
Sotatarinoita Pornaisista
Pornainen-seura julkaisee Mari Högmanin ja Hilkka Kanervikon toimittaman kirjan Sotatarinoita Pornaisista, jossa on sotilaiden ja lottien muistelmia ja kirjeitä, kantakorteista, sotilaspasseista sekä
muista lähteistä koottuja artikkeleita sotavuosiin 1939–1945 liittyen. Kirjassa on lähes 60 artikkelia, runsaasti valokuvia ja sivuja on
yli 400. Kirja julkaistaan syksyllä 2019 ja ennakkomyynti alkaa pari
viikkoa ennen julkaisuajankohtaa: seuraa ilmoittelua Pornainen-seuran nettisivuilla www.pornainen-seura.fi/ ja Facebooksivuilla
www.facebook.com/pornainenseura/
E

Kirjassa on runsas kuvitus, oheiset kuvat: ylh.
Impi Kalkkinen komennuksella Sallassa, oik. Pauli
Nyman jatkosodan yksikkönsä kanssa 1942 kesällä.
Kuvat: Pirjo Launonen ja Helena Erkkilä.
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Elämäkerta kenraali W. E. Tuomposta
Tietokirjailija, sotahistorian professori (emer.) Martti Turtola kirjoittaa elämäkerran Wiljo Tuompon elämästä ja
urasta. Pornaisissa syntynyt Wiljo Einar Tuompo on jäänyt
suomalaisessa kenraaligalleriassa vähemmälle huomiolle
julkisuudessa. Häneen ei liity samanlaista gloriaa kuin vaikkapa Airoon, Talvelaan tai Heinrichsiin, silti hän on merkittävimpiä suomalaisia kenraaleita toisen maailmansodan
ajalta.
Tuompo olisi helppo liittää vain päämajaan ja Mannerheimiin. Hänellä oli kuitenkin huomattava ura jo sitä ennen ja
dramaattiset, traagisetkin elämänvaiheet sodan päätyttyä.
Tuompo, jääkärinä Saksassa nimellä Thompe, oli ensimmäisiä Saksaan lähteneitä Pfadfinder-jääkäreitä. Tuompo sai tulikasteensa Saksan itärintamalla ja sitten vapaussodassa talvella 1918.

W. E. Tuompo kenraalimajurina Päämajassa Mikkelissä
1.8.1941. Kuva: SA-Kuva.

Ratkaisevaa käännettä uralla merkitsi nimitys rajavartiostojen
päällikön virkaan 1935. Tuompo tarttui tiukasti johtamiseen
ja sai itsenäisyyden alkuvuosina kolhiintuneen organisaation tason nousemaan. Siitä oli osoituksena rajajoukkojen toiminta talvisodassa.
Kesäkuussa 1941 ylipäällikkö nimitti Tuompon päämajan komentoesikunnan päälliköksi, jossa tehtävässä hän toimi koko jatkosodan ajan. Tuompo anoi itselleen armeijakunnan komentajan asemaa, mutta vanheneva ylipäällikkö ei halunnut luopua läheiseksi muodostuneesta yhteistyöstä.
Välittömästi rauhan tultua syyskuussa 1944 ylipäällikkö kehotti kenraalia poistumaan maasta, sillä
venäläisten valvontakomissio oli vaatinut Tuompoa vangittavaksi. Seurasi vaiherikas pakomatka ja
karu viiden vuoden maanpakolaisuus perheen kanssa Ruotsissa. Palattuaan Suomeen 1950 ”punainen valpo” oli hävitetty, mutta silti satamassa kenraali pidätettiin neljäksi vuorokaudeksi kuulusteluja varten. Hänet vapautettiin.
Kirjan julkaisee Kustannusosakeyhtiö Otava ja sen on määrä ilmestyä syksyllä 2021.
W. E. Tuompoon liittyviä muistoja tai anekdootteja koskien voi olla yhteydessä:
martti.turtola@saunalahti.fi
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Lions Club Pornainen
LC-Pornainen 10 vuotta
LC-Pornainen täytti tänä vuonna 10 v ja kunta viettää 150 v juhlavuotta. Juhlavuosien kunniaksi klubi päätti teettää Pornaisten
isännänviirin. Viirien tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.
viiri 65€ (8-10m lipputankoon)
viiri 80€ (12m lipputankoon)
Isännänviirejä voi tilata mia.yrtti@pp.inet.fi tai
puh. 0400 311070 Mia Yrtti
” KUMMIOPISKELIJA”
Toisen asteen opiskelija, laita vapaamuotoinen hakemus, jos tarvitset avustusta kirja- tai
kouluvälinehankintoihin.
Tuki maksetaan lukuvuosittain.
Hakemukset sähköpostitse
tammetu@gmail.com
Lisätietoja puh. 0400 311070 Mia Yrtti

Klubin presidentti Mia Yrtti luovutti Pornaisten kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle kunnan
tilaamat kunnan vaakunalla varustetut isännänviirit.

Pornaisten nuorisoseura PNS
Tervetuloa mukaan Pornaisten Nuorisoseuran toimintaan
Nuorisoseura etsii jatkuvasti reippaita uusia jäseniä mukavaan joukkoonsa.
Sinulla on esimerkiksi jokin näistä ominaisuuksista: (tai vaikka kaikki!)
 Olet kiinnostunut vetämään toiminta- tai harrasteryhmää ensisijaisesti kouluikäisten lasten tai nuorten parissa, myös aikuisten harrasteryhmien vetäminen on mahdollista.
 Sinua kiinnostaa harrastajateatteritoiminta - haluat esiintyä Kuusiston Teatterin näytelmäproduktioissa 1 - 2 kertaa vuodessa.
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Et ole ehkä näyttelijä mutta haluat osallistua teatterin toimintaan muutoin esimerkiksi teatteritekniikan toimijana (näyttämömies, tarpeiston hoitaja, kampaaja, puvustaja, lipunmyyjä, kuiskaaja, jne.)
Olet kiinnostunut bingotoiminnasta (lipunmyynti, bingotoimihenkilöiden toimet)
Olet kiinnostunut kahvila / buffettitoiminnasta.
Olet muuten vaan käsistäsi näppärä "yleishenkilö Jantunen" -- oikea jokapaikan höylä.

Pornaisten Nuorisoseuran toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin - siksi sinun tukesi toimintaamme olisikin meille erittäin tärkeää. Seuran jäsenyys ei varsinaisesti sido tai velvoita sinua - toisaalta tunti
pari viikossa tai vaikka vain kuukaudessakin Sinun aikaasi meille on erittäin arvokas lahja.
Jos sinusta tuntuu siltä, että et pysty osallistumaan toimintaamme olet lämpimästi tervetullut liittymään myös yhdistyksemme kannatusjäseneksi.
Jäsenmaksu seuran jäsenyydestä on tällä hetkellä 15 euroa / kalenterivuosi. Jäsenmaksu sisältää
myös tapaturmavakuutuksen seuran toiminnassa mukana oleville henkilöille joiden jäsenyys on
voimassa.
Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysyttävää? Laita meille sähköpostia:
toimisto(at)pornaistennuorisoseura.fi
Seuratalon vuokraus
Kuusistolla on hyvät tilat juhliin, kokouksiin ja tapahtumiin.
Kuusiston suurin sallittu henkilömäärä on 200 henkeä.
Keittiössä on liesi, mikroaaltouuni, kahvin- sekä vedenkeittimet, kaksi jääkaappia, pakastin sekä
astianpesukone.
Kahviastiasto ja juomalaseja yli 200 hengelle.
Juhlasalissa on käytössä Hellaksen akustinen pystypiano, laadukkaat äänentoistolaitteet (sis. mm.
mikrofonit, CD-soitin, tietokoneen/tabletin liitäntämahdollisuus jne.)
Seuratalon varustukseen kuuluu myös hyvä dataprojektori ja laajakulma valkokangas.

Bingo arkitorstaisin Kuusistolla kevät- ja syyskaudella klo 19.00
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Laukkoskelaiset ry
Laukkoskelaiset ry järjestää kyläkävelyn
Laukkoskelaiset ry järjestää kyläkävelyn torstaina 29.8.2019 klo 18.00 Lähdeahon Omenatilalle ja
Mustallemäelle. Lähtö kyläkävelylle tapahtuu klo 18.00 Niinirannantie 6, Laukkoski.
Sään mukainen varustus ja hyvät tukevat kengät.
Yhdistys tarjoaa kahvit Lähdeahon Omenatilalla!
Lisätietoja puheenjohtaja Rauli Olkanen puh.0400 297 368 tai rauli.olkanen@gmail.com
Tervetuloa!

Katso lisätietoja Ylen sivuilta:
https://yle.fi/aihe/saunapaiva
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Kunnan uudet nettisivut
Kunnan uudet nettisivut ovat olleet käytössä pari kuukautta. Toivomme saavamme mahdollisimman paljon käyttäjäkokemuksia ja palautetta sivuista! Palautetta voi antaa Kunta & asiointi, Aloitteet ja palautteet –linkin kautta tai sähköpostilla kunta@pornainen.fi Kiitos!
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Kirjaston Sanapaltti -tietokanta
Kirjaston digitaalisen kirjahyllyn ja valokuva-albumin sivut uusittiin viime vuonna. Sanapaltissa on
digitoituja kirjoja Porneesin lainakirjastosta ja kotiseutukokoelmasta.

Valokuvaosiossa on yli 3100 valokuvaa Pornaisista tai pornaislaisista. Käy tutustumassa!
www.sanapaltti.fi
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