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Kunnan joulutervehdys
Joulu on kuusenneulasten
ja sammuvien kynttilöiden tuoksua,
ja hiljaista, onnellisen sykähdyttävää rakkautta,
ja lahjoja, ja unta,
jossa kasvoja hipovat enkelin siivet.
Me katselemme valaistuja ikkunoita
ja laskemme kynttilöiden liekkejä
ja avaamme hitaasti kirjoja,
jotka joskus luetaan ja unohdetaan.
Ja jossain ajatusten keskellä nukkuu lapsi,
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa
pienissä käsissään ja lempeitten juhtien
huuruinen hengitys lämmittää häntä pimeässä.
– Mika Waltari –
Pornaisten kunta toivottaa kaikille kuntalaisille ja
sidosryhmille hyvää joulua!
Runo juhlistaa Mika Waltaria, jonka syntymästä on kulunut 110 vuotta

Pornaisten kunnan tiedotuslehti
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Kirjasto
Kirjaston itsepalvelukokeilu
Pornaisten kirjastossa on syyskuun alusta ollut itsepalveluaikakokokeilu. Kokeilu kestää
toukokuuhun 2020, jonka jälkeen teemme mahdolliset muutokset saamamme palautteen
pohjalta.

Mitä se itsepalvelu on?
Tämä konsepti on herättänyt kysymyksiä, joten tässä pieni kertaus asiasta. Asia pähkinänkuoressa: - Sähköovet aukeavat automaattisesti arkisin kello 9.00, pääset siis kirjastoon sisään ilman mitään eritystoimenpiteitä - lainaus ja palautus hoidetaan omatoimisesti automaatilla - kirjastossa on henkilökuntaa paikalla myös itsepalveluaikana, joten
apua saa, jos tulee tiukka paikka - kopioiden ottaminen ja tulostaminen ei ole mahdollista
itsepalveluaikana
Kirjaston aukioloajat ovat siis pidentyneet ja kirjastoon pääsee ilman ovikoodeja lainaamaan ja palauttamaan aineistoa automaatilla, lukemaan, käyttämään tietokonetta tai
vaikka tutustumaan Pellavasalin näyttelyyn. Lainaus ja palautus tapahtuvat siis itsepalveluaikana Lauri-automaatilla, jonka käytössä henkilökunta auttaa tarvittaessa.
Automaatin vieressä on kori, johon palautetut kirjat ja muun aineiston voi jättää.
Kirjastossa on myös itsepalveluaikana paikalla henkilökuntaa, mutta he työskentelevät
kirjaston toimistotiloissa ja kirjastosalissa tai Pellavasalissa muissa työtehtävissä.
Kirjaston asiakaspalvelu ja kassa ovat itsepalveluaikana kiinni, joten kopioiden ja
tulosteiden ottaminen ei ole mahdollista. Kopioita voi käydä ottamassa esimerkiksi
kunnanvirastossa alkaen klo. 8.00 ja Posti Sarina kulmassa klo. 9.00 alkaen. Kirjastomaksut, kaukolainatilaukset ja tietopalveluasiat tulee hoitaa kirjaston asiakaspalvelun
aukioloaikoina, jotka ovat maanantai–torstai klo.12.00–19.00 sekä perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo. 10.00–15.00.
TERVETULOA KIRJASTOON
Ma-to 9.00–19.00
itsepalvelu 9.00–12.00
Pe 9.00–15.00
itsepalvelu 9.00–10.00
JOULUKUUN POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT:
PE 6.12. , 23.–29.12., 1.1. SULJETTU
TO 5.12. JA TI 31.12. AVOINNA 9–15
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Tapahtumia kirjastolla
Medialuokka will soon be open!!!
We will have different workshops where we’ll learn and play:
Coding/programming:
- we will play entertaining and useful games for learning to code.
- we will code our own games, create our own animated stories and much more.
Media creation:
- Animated video, video editing, digital comic book creation, stop motion etc
ma 9.12. klo 18–19 Kirjailijaluento Sari Saarinen: KoruMies Arvin ja esikoiskirjailijan tarina.
Sari Saarinen kertoo millainen hänen tarinansa kirjailijaksi on ollut tähän asti. ”Esikoiskirjan
synty ja kirjailijan uran alkumetrit ovat olleet jännittävää aikaa. Jokaisella kirjoittamisesta
kiinnostuneella on oma tarinansa mitä ja miten kirjoittaa."
ti 10.12. klo 9.30–10.30 Pornaisissa kuvatut elokuvat
to 12.12. klo 17.30-19 Porneesin Lukupiiri, Pellavasali
to 19.12. klo 18-18.30 Satuteatteri Pellavasali
ma 30.12. klo 14–15 Pornaisissa kuvattua
Tammikuu
ti 7.1.2020 klo 9.30–11.30 Pornaisissa kuvatut elokuvat
ti 14.1.klo 9.30 Pornaisissa kuvatut elokuvat
Ke 15.1. klo 18: Soiva kirjasto -konsertti, Fredi - Matti Siitonen ja Kimmo Leppälä teemalla
”Kolmatta linjaa”
ti 21.1. klo 9.30 Pornaisissa kuvatut elokuvat
ke 22.1. klo 13 Pellekaija Pum lastenkonsertti
ti 28.1. klo 17.30-19 Historialuento Pornaisten Lotat 1939–1945. Kansalaisopisto.
Helmikuu
ti 4.2. klo 9.30 Pornaisissa kuvatut elokuvat
to 6.2. klo 17.30-19 Seppo Aallon luento: Kuusankoski-Pornainen 1918

Hyvää joulua!

Kuva: Sanapaltti
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Yhtenäiskoulu
Rytmirekassa syntyy omaperäisiä musiikkiteoksia
- Se oli ihan parhautta. Kukaan ei huomannut, vaikka soitti sähkörumpuja väärin!
- Oli kivaa ja helppoa tehdä oma biisi! Hauskaa!
Kolmosluokkalaisten innostuneisiin huudahduksiin heidän Rytmirekka-sessionsa jälkeen
kiteytyy liikkuvan digimusiikkiluokan idea: Jokainen saa vapaasti kokeilla ja luoda musiikkia
omaan tahtiinsa!
- Mottomme on ”Musiikki kuuluu kaikille” ja Rytmirekassa kaikki osaa ja onnistuu, vahvistaa
Rytmirekan idean isä Sami Kujala.
Rytmirekka kurvasi Pornaisten yhtenäiskoulun pihaan elokuun viimeisellä viikolla. Kahden
päivän aikana 1.-4.-luokkalaiset sekä osa eskareista vierailivat digitaalisessa musaluokassa.
Nämä diginatiivit saivat hetkessä teknologisten oppimislaitteiden avulla musiikin rytmistä
kiinni ja nauttivat musiikin tuottamisesta.

Oppilaat pääsivät uskomattoman nopeasti jyvälle digimusiikin tekemisestä, vain parin
minuutin ohjeistuksen jälkeen!
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Ajatuksen liikkuvasta musiikkiluokasta Sami Kujala sai pohtiessaan, miten muutkin kuin
Hyvinkäällä toimivan bändikoulunsa oppilaat pääsisivät nauttimaan musiikin tuottamisesta.
- Halusimme viedä musiikin lasten luo, suomalaisessa huippubändissä bassoa soittanut musiikin moniosaaja kertoo.
Kun sopiva bändiopetustoiminnassa ollut rekka tuli saataville Pyhtäällä, konsepti sai tuulta
purjeisiinsa. Rytmirekka aloitti kiertueensa viime syksynä ja tähän mennessä vaunun
digiteknologisesta musiikkiluokasta on saanut nauttia yli 5000 kävijää. Rytmirekka sopii
kaikille, sekä aloittelijoille että kokeneemmille soittajille. Rytmirekan vetäjät, kasvatus- ja
musiikkialan ammattilaiset Hanna-Mari ja Sami Kujala suunnittelevat tuokiot ryhmien
tarpeiden mukaisesti.
- Sydämemme sykkivät erityisesti tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, Hanna-Mari
Kujala kertoo.
Rytmirekka on kutsuttu myös eri yritysten koulutus- ja tyhypäiville.
- Lapset syöksyvät heti musiikin tekoon, aikuiset sanovat usein alussa, että minähän en
mitään musiikkia osaa, mutta kohta tuottavat musiikkia innoissaan mukana, Hanna-Mari
pohtii lasten ja aikuisten eroja.

Konttiin rakennetussa musaluokassa voi kokeilla eri soittimia kuten sähkörumpuja ja tuottaa
useilla toimintapisteillä omaa musiikkia iPadillä näkyvällä GarageBand-ohjelmalla sekä
erillisillä koskettimilla.
8
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Ei tarvitse itse osata lainkaan soittaa. Tavoitteenamme on antaa oppilaille uusia kokemuksia
ja auttaa heitä löytämään musiikin opiskelusta uusia puolia sekä tukea heidän itsetuntoaan.,
Sami Kujala kertoo näyttäen samalla ohjelmiston monipuolisia ominaisuuksia.
Rekasta ei monien yllätykseksi kuulu musiikin pauhua, vaan kaikki tapahtuu lähes
hiljaisuuden vallitessa, sillä vain tuottaja itse kuulee musiikkinsa kuulokkeiden kautta. Toki
moni haluaa, että myös kouluttajat ja kaverit saavat nauttia hänen uniikista teoksesta kuulokkeiden välityksellä. Pornaisissakin syntyi puolessa tunnissa huikeita tuotoksia,
joissa oli yhdistetty omaperäisesti eri soitinten ääniä.
- Harvoin pääsee improvisoimaan näin helposti. Voi rakentaa eri elementeistä kokonaisuuden ja myös poistaa tai korjata raitoja yksittäin, itse yhteisömuusikko-koulutuksen kautta
digipuolesta innostunut Sami iloitsee.
-Tavoitteenamme on tarjota musiikkia mielekkäässä uudenlaisessa ympäristössä lapsilleja nuorille. On mahtavaa, kun saat jonkun innostumaan musiikista, Kujalat kertovat.

Rytmirekka kytkee musavaihteen päälle.
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Pornaisten Veturit ja nuorisotoimi
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Rosk'n Roll
Rosk'n Rollin jäteasemien aukioloajat 1.11.2019 alkaen
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Keuke
Keuke on yrittäjän kumppani
Sanotaan, että pitää tähdätä aurinkoon päästäkseen kuuhun. Mutta mitä kaikkea
yrityksen tai yrittäjäksi aikovan pitää ottaa huomioon ennen kuin visioita lähtee
tekemääntodeksi. Sitä kannattaa kysyä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen
eli Keuken yritysneuvontapalveluista.
Mikä on Keuke?
Keuke on yhtä kuin Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, joka tuottaa yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja Keski-Uudellamaalla toimiville yrityksille ja yrittäjäksi aikoville.

Mitä yritysneuvontapalveluilla
tarkoitetaan?
Neuvomme kaikissa yrittämisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kanssamme voi keskustella yrityksen
kannattavuudesta, uusista investoinneista, hinnoittelusta, tuotteistamisesta, markkinoinnista, tuotekehityksestä ja rahoituksesta. Ja useinhan nämä asiat liittyvät tiivisti kaikki yhteen. Neuvomme kaikkia yrittäjiä
koosta tai toimialasta riippumatta. Asiakkainamme on
niin pieniä yksinyrittäjiä kuin isompia osakeyhtiöitä.

Mitä palvelut maksavat?
Tuottamamme perusneuvontapalvelut ovat yrittäjille maksuttomia. Myös Keuken järjestämät yleiset
koulutustilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Pidempikestoisista valmennuksista ja
sparrauskokonaisuuksista peritään pieniä omavastuuosuuksia kustannuksista.

Miten pääsen palvelujen pariin?
Aivan aluksi kannattaa soittaa ajanvaraukseemme. Palveluneuvojamme osaa jo puhelimessa mahdollisesti opastaa asioissa eteenpäin ja tapaamisessa yrityskehittäjän kanssa pääset alkuun.
Neuvonta ei ole mikään pitkä kehittämisprojekti, vaan useimmiten saat neuvot ja avun jo muutaman
tunnin tapaamisen tuloksena.
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Mikä on tyypillisin ongelma tai idea, johon haetaan neuvoja?
Kaikenlainen kasvaminen ja laajentaminen, koskee se sitten uusien toimitilojen rakentamista,
palveluvalikoiman laajentamista, laiteinvestointeja, uusien tuotteiden tai palveluiden aloittamista
tai työvoiman palkkausta. Tällaisen asiakkaan kanssa teemme kannattavuuslaskelmia ja mietimme mitä kasvu tarkoittaa markkinoinnin ja tuotteistamisen näkökulmasta. Toisin sanoen
autamme siinä mitä pitää tehdä, että hanke onnistuu!

Meillä ei ole mitään ongelmia, emme me tarvitse neuvontaa?
Yritysneuvonta ei ole tulipalojen sammuttamista varten, vaikka toki autamme myös ongelmatilanteissa. On siis hienoa, että yrityksellä ei ole ongelmia, mutta olisiko yritys valmis kasvamaan
ja kehittymään? Siinä me autamme mielellämme.

Jos minulla on idea tai
suunnitelma, niin mihin kaikkeen
kannattaa varautua?
Monta kertaa yrittäjä itse tietää jo, että idea
on hyvä ja että siihen kannattaa panostaa.
Silloin asiantuntijan laskelmat ja rohkaisu
ovat ikään kuin vain piste iin päälle. Mutta
on meillä kanttia myös kertoa rehellisesti
se, että idea tai hanke ei tule kantamaan.
Emme siis rohkaise mihinkään sellaiseen,
johon emme lukujen ja tietämyksemme
valossa usko.

Olen juuri perustamassa yritystä,
saanko apua Keukelta?
Kyllä, Keuke auttaa sekä yrittäjiä että
yrittäjäksi aikovia.

Kuinka varaan ajan
yritysneuvontaan?
Soita numeroon 050 341 3210 ja varaa tapaamisaika. Voit varata ajan myös sähköpostilla
keuke@keuke.fi. Nettisivuillamme www.keuke.fi voit jättää yhteydenottopyynnön.
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Pornaisten Eläkkeensaajat ry
Pornaisten Eläkkeensaajat toimintaa
Pornaisten Eläkkeensaajat ry:n kerho kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 10 vuorotellen
Halkian ja Laukkosken Työväentaloilla, ajankohdat ja paikat löydät kotisivuiltamme:
https://pornainen.elakkeensaajat.fi/ Tapahtumat, kuvat- alasivulta. Harrastamme liikuntaa ja
kulttuuria sopivassa suhteessa ja vireänä säilyminen tavoitteena kilpailemme myös
molemmissa, hampaat irvessä emme sentään.

Järjestimme kesäkuun alussa valtakunnallisen Kulttuurikilometri- kävelyn merkeissä tapahtuman Laukkoskella. Reitti kulki Mika Waltarin maisemissa Waltarinkujaa Waltarinsillan ylitse
Mika Waltarin koululle ja takaisin. Oppaana reitillämme olivat seudun tuntija Rauli Olkanen ja
Pornainen-seuran puheenjohtaja Jukka Salonen, joilta saimme kattavan kuvauksen Laukkosken historiasta ja elämästä. Lopuksi saimme nauttia iki-ihanista tangon sävelistä Eino Grönin
laulamina.
Tänäkin vuonna järjestimme Aurinkomäen asukkaille
ulkoilutapahtuman yhdessä hoitajien kanssa. Ulkoiilutapahtuma on ollut meillä ohjelmassa vuodesta
2012 Vanhustenviikolla. Viikolla järjestämme myös
kaikille avoimen ruokailutapahtuman omakustannushintaan. Vasemmalla kuva ulkoilusta.
Toivotamme kaikki eläkkeensaajat mukaan toimimaan
ja harrastamaan kanssamme ikään, sukupuoleen,
siviilisäätyyn ja maailmankatsomukseen katsomatta!

Tulevana tapahtumina meillä on esimerkiksi vanhan ajan pikkujoulut Halkian Työväentalolla
keskiviikkona 27.11. klo 13 perinteisine kinkkuineen ja joululoorineen (lue laatikkoineen). Sinne
ehdit hyvin mukaan. Kotisivuiltamme löydät hallituksemme yhteystiedot. Sivut löydät vaikkapa
googlettamalla ”Pornaisten Eläkkeensaajat” ja voit rohkeasti ottaa yhteyttä kehen tahansa
hallituksessamme.
14
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Pornaisten nuorisoseura ry
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Pornainen-seura ry
Mustijoki innoitti valokuvakilpailuun Pornaisissa
Pornaisten läpi virtava Mustijoki sai harrastajavalokuvaajat liikkeelle kuvaamaan kotikuntaansa. Pornainen-seuran järjestämän valokuvakilpailun kaksi
ensimmäistä palkintoa kuvasivat Mustijokea. Kolmannen palkinnon saaneessa kuvassa kerrotaan harvaan asutun maaseudun arjesta.
Ensimmäisen ja toisen palkinnon saaja oli Veijo Liukkonen. Ensimmäisen palkinnon, 500 euroa,
sai kuva, joka on otettu kanootista 500 metriä alaspäin Halkiankoskesta. Toiselle sijalle (100
euron lahjakortti) arvostetussa kuvassa on koskikara, joka sukeltaa kovaan virtaan pakkassäässä Lahankoskella.
Kolmannen palkinnon, 75 euron lahjakortti, saaja oli Pauliina Maunula, jonka kuvassa pikkupoika
odottaa koulubussia maitolaiturilla Laukkoskella. Nuorten sarjassa ei jaettu palkintoja, mutta kunniakirjan sai Ronja Kauno.
Pornainen-seuran puheenjohtaja Jukka Salonen jakoi palkinnot perjantaina 1. marraskuuta
uudella Pytinki-nimisellä yhdistystalolla Kirveskoskella. Kilpailuun osallistui 11 kuvaajaa ja 62 valokuvaa. Tuomaristoon kuuluivat Juha Vääräkangas, Jari Loisa ja Sari Teräväinen. Heidän mukaansa ei ollut vaikeaa valita voittajia: kolmen kärki erottui selvästi.
Kilpailun tavoitteena oli juhlavuoden hengessä aktivoida kuntalaisia huomaamaan kotikuntansa
historiaa, ihmisiä, kauneutta ja luontoa sekä tuomaan nämä esille valokuvissaan.

Veijo Liukkonen (vas.) ja Pauliina
Maunula palkittujen valokuviensa edessä yhdistystalo
Pytingissä.
Kuva: Pertti Runolinna.
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Valokuvakilpailu järjestettiin Pornaisten 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sen järjestämiseksi
Pornainen-seura sai kunnalta avustusta. Palkintojen jakotilaisuudessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna kertoi, että avustus annettiin niin sanotusta osallistuvasta
budjetoinnista. Osallistuva budjetointi toteutettiin Pornaisissa nyt ensimmäisen kerran ja valokuvakilpailu oli osa sitä. Tämän vuoden budjetissa tarkoitukseen on varattu 25 000 euron määräraha.Ensimmäisellä hakukierroksella kuntaan tuli kahdeksan hakemusta, joista Pornainen-seura
sai avustuksen elokuisen kiertoajelun järjestämistä varten sekä valokuvakilpailuun.
Liljan-Kukka Runolinna selvitti, että osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on hyödyntää kuntalaisten aktiivisuutta antamalla avustuksia kuntalaisten esittämille hankkeille. Tarkoituksena on
lisätä kunnan toimivuutta, viihtyvyyttä, elinvoimaa, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Valokuvakilpailun tavoitteena oli juhlavuoden hengessä aktivoida kuntalaisia huomaamaan kot-kuntansa
historiaa, ihmisiä, kauneutta ja luontoa sekä tuomaan nämä esille valokuvissaan.
Avustuksia on myönnetty myös muun muassa seurataloilla alkaville elokuvanäytöksille ja Pienteollisuustie 2:ssa olevan matonpesupaikan lisäaltaan rakentamiselle.

1. palkinto Veijo Liukkosen kuvalle, joka on otettukanootista 500 metriä Halkiankoskesta
eteenpäin.
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2. palkinto Veijo Liukkoselle kuvasta talvisesta Lahankoskesta ja koskikarasta.
3. palkinto Pauliina Maunulalle koulukyytiä odottavasta pojasta Laukkoskella.
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SPR Pornainen
"Tervetuloa sykkimään meidän kanssa"
Pornaisten ensiapuryhmä on paikalla melkein kokonaisuudessaan. Ryhmä
kokoontuu joka toinen maanantain pelastusaseman kiinteistössä. Koolla on
nyt neljä aktiivista Punaisen Ristin vapaaehtoista, jotka vastaavat siitä, että
omassa kunnassa on valmiutta, kun apua tarvitaan.
Porukan pitäisi kuitenkin olla nykyistä isompi, että toiminta voi jatkua. Ryhmä toivottaa siis uudet
vapaaehtoiset lämpimästi tervetulleiksi ensiavun monipuoliseen ja ihmisläheiseen maailmaan.
- Olen joutunut eväämään päivystyksiä, kun ei ole ollut tarpeeksi väkeä, sanoo Pornaisten ensiapuryhmän johtaja ja paikallisen Punaisen Ristin osaston puheenjohtaja Irma Teronen.
- Oma päivystysautokin olisi hyvä olla, mutta ei se näillä resursseilla ole mahdollista.
Muut paikallaolijat Nina Seeck, Rosanna Sandström ja Aila Siponmaa jakavat huolen tulevaisuudesta.

Kuvassa etualalla Aila Siponmaa, ja sen jälkeen Rosanna Sandström, Irma Teronen ja
Nina Seeck.
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Ovet auki kaikille
Vapaaehtoisiksi sopivat "kaiken ikäiset, näköiset ja kokoiset", naiset tiivistävät. Myös nuoria olisi
hienoa saada mukaan. Eikä pelkästään ensiapuun vaan muuhunkin.
-Voisi olla ystävätoimintaa, Reddie Kids-kerhotoimintaa lapsille tai voisimme tehdä jotain nuorten
kanssa. Tien toisella puolella on nuorisotalo, kertoo Nina Seeck.
Mukavaa tekemistä vapaaehtoisilla on ollut tänäkin vuonna monta kertaa. Ensiapupäivystäjät
olivat paikalla kun Pornaisissa juhlittiin elokuussa kunnan 150-vuotisjuhlia. Kesällä he päivystivät
ratsastuskisoissa ja Avantin Suvisoitossa Porvoossa.
Erityisen tiukkoja tilanteita ei ole tullut viimeaikoina vastaan. Useimmiten hoidetaan pikkuvammoja, kuten haavoja ja nyrjähdyksiä. Kylmäpusseja tarvitaan usein.

Alkuvuodesta voi opiskella ensiavun perusteet
Koulutustapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa jo siksi että taidot karttuvat. Ensi tammihelmikuussa on tulossa Ensiapu 1 -kurssi, josta harrastuksen pääsee helposti aloittamaan.
Mitään erityistä osaamista ei tarvitse olla. Jos ensiaputoiminta tai muu vapaaehtoistoiminta
kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä Irma Teroseen sähköpostitse: irma.teronen@pp.inet.fi

Rosanna Sandström (vas.) ja Nina Seeck elvytysharjoituksessa.
Oikealla: Anne-nukkea huolletaan.
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Millaista sitten on olla Punaisen Ristin vapaaehtoisena Pornaisissa?
- Upeaa, sanoo Rosanna Sandström. Irma toivotti mukaan toimintaan ja tässä olen. Lupauduin
varapuheenjohtajaksikin.
-Kivaa olla päivystyksessä. Lähden mielelläni aina kun tarvis, kertoo puolestaan Aila Siponmaa.
Irma Teronen on ollut mukana pian 20 vuotta. -Olen ottanut omakseni vapaaehtoistoiminnan.
Tästä saa hyvän mielen.
-Ja huippuystäviä, jatkaa Nina Seeck, joka on ollut aiemmin muissa ryhmissä, mutta oma "pesä"
löytyi Pornaisista. -Meillä on toiminnassa rauhallinen tahti. Joskun tuntuu, että voisi olla enemmänkin sykettä. Tervetuloa sykkimään meidän kanssa!
Teksti ja kuvat: Marja Juonala, Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Defibrillaattorit eli sydäniskurit Pornaisissa
Pornaisten alueella löytyy kahdesta paikasta defibrillaattori:
Kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
Kirjasto avoinna ma-to 9-19, pe ja arkipyhien aattoina
9-15
Deffa on yläkerran kirjastosalissa lainaustiskin takana. Tarra osoittaa laitteen paikan. Kun tulet pääovesta sisään, näet lainaustiskin ja sen takana olevat
korkeat kaapit. Kaapiston takana olevalla seinällä on
sekä sydäniskuri että palosammutin.
K-market Pornainen
Välitie 1, 07170 Pornainen
Avoinna ma-la 7-21, su 11-21
Kassa-alueella hyllyt, jossa palkintoja. Sydäniskuri on
alahyllyllä.

Turvallista joulua!
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Laukkosken nuorisoseura
Laukkosken seuratalo 100 vuotta
Laukkosken seuratalo täyttää 100 vuotta vuonna 2020. Alun perin taloa
alet-tiin suunnittelemaan heti, kun Laukkosken nuorisoseura oli perustettu
vuonna 1905, mutta monenlaisten sattumusten vuoksi vasta vuonna 1919
alkoi tapahtua. Laukkosken nuorisoseuran historiikissä nuorisoseuran
talohankkeesta sanottiin seuraavaa:
Vuonna 1919 alkoi sitten tapahtua. Kylän isännät päättivät,että talo rakennetaan. Tohtori
Hornborg lahjoitti rahaa, piirustukset sekä lattiat, Artturi Itälä muun lautatavaran. Myös hirret
saatiin kyläläisiltä, ja moni lahjoitti rahaakin. Nuorisoseura sijoitti myös rahaa taloon. Osakkaiksi liittyivät nuorisoseuran lisäksi myös Laukkosken marttayhdistys, voimistelu- ja urheiluseura Vilpas sekä joukko kyläläisiä. Seuratalon perustamiskokous pidettiin 1.2.1920 ja talo
valmistui syksyllä 1920 ja Laukkosken Seuratalo Osakeyhtiö piti sitä omistuksessaan aina
vuoteen 1981 asti. 19.12.1981 Laukkosken nuorisoseuratalo osakeyhtiö (rekisteröimätön
osakeyhtiö) purettiin ja seuratalon omistus luovutettiin Laukkosken nuorisoseura ry:lle.
Seuratalon siirtyessä seuran omistukseen alkoi talon remontointi: Ensin piti talo saada lämpimäksi, ja niinpä heti vuonna 1982 taloon asennettiin sähkölämmitys. Sen jälkeen yläkerran
päätyhuoneen lattiaa korjattiin ja huoneeseen teetettiin uudet ikkunat, näyttämön lattia
korjattiin ja lämpöeristettiin. Vuonna 1984 uusittiin salin ikkunat ja hankittiin kaksi uutta ulkoovea. Vuonna 1986 alkoi sitten pari vuotta kestänyt suururakka. Aikaisemmin talon vedet oli
kannettu sisään ja ulos, juomavesi oli haettu mäen alta Asikaniusten kaivosta. Nyt talon takapihalle saatiin pora-kaivo ja sinne sovitettiin myös likakaivo.

Kylän miehiä seuratalon talotalkoissa vuoden 1918-19 tienoilla.
Kuvassa etualalla Aila Siponmaa, ja sen jälkeen Rosanna Sandström, Irma Teronen ja
Nina Seeck.
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Tämän jälkeen oli vuorossa keittiön korjaaminen. Myös turvavalot hankittiin talolle. Talon nykyaikaistaminen jatkui WC-tilojen rakentamisella vuonna 1987.Vuonna 1988 nuorisoseuran väki
maalasi talon ulkoseinät talkoilla. Seuraavaksi kiivettiin katolle, joka sekin maalattiin. Välikaton
lämmöneristys hoidettiin kuntoon. Vuonna 1989 hankittiin salin kalustus (pöydät ja tuolit).
Vuonna 1999 nuorisoseura sai Laukkosken kylän yhteisten maiden osakaskunnalta lahjoituksena seuratalon tontin ja kentän alueen.
Seuratalon kunnostaminen jatkui: salin lattia uusittiin, sähköpatteritasennettiin saliin, sisäänkäynnin portaat ja penkit uusittiin sekä katoksen pylväät korjattiin, metsästysseura Toverila
suoritti ulkomaalauksen ja äänentoistolaitteet saatiin seuralle vuonna 1997. 2000-luvulla seuratalo liitettiin vesiosuuskuntaan, hankittiin uusi esirippu, muurattiin takka saliin, remontoitiin
keittiö siten, että sinne saatiin myös astianpesukone. Samalla lämpöeristettiin keittiön eteinen.
Viimeisimpänä suurena muutoksena seuratalolle saatiin ilmalämpöpumput muutama vuosi
sitten ja tämä vuonna juhlavuotta varteen talolle saadaan videotykki.
Kaikki seuratalon remontit on tehty talkoilla, avustusten turvin tai velkarahalla. Jotta kaikki yllä
mainitut remontit ovat olleet mahdollisia, ovat ne vaatineet paljon vapaaehtoisia talkoolaisia,
suunnittelutyötä ja onneakin, että tarvittavia avustuksia on saatu eri tahoilta. Laukkosken
seura-talo on ympärivuotisesti lämmin, joten talon ylläpito on iso tehtävä. Talvikaudella seuralla on suuri onni saada sellainen talonmies kuin Pertti Asikanius, joka lähes päivittäin käy talolla
läm-mittämässä uunit.

Missä kaikessa käytössä seuratalo on toiminut
Laukkosken seuratalo on tietysti Laukkosken nuorisoseuran kaiken toiminnan tapahtumapaikka, samoin varsin monet kylän tapahtumat ja juhlat on pidetty tai pidetään talolla. Aikaisemmista vuosista ei niinkään ole tietoa, mutta seuratalo on toiminut sodan aikana jonkinlaisena sairaalana ja sieltä on löytynyt myös jonkinlainen väliaikainen putka näyttämön alta.
Seuratalolla on ääni-tetty useampikin levy ja seuratalo on toiminut useamman elokuvan ja tvsarjan kuvauspaikkana, josta viimeisin oli vuonna 2017 kuvattu Linnan juhlat.
Laukkosken koulu käytti seurataloa juhlapaikkana sekä toisinaan liikuntasalinaan ennen kuin
Mika Waltarin koulu saatiin rakennettua. Toimi seuratalo myös muutaman kuukauden koulun
väistötilana, kun Laukkosken koulu jouduttiin sulkemaan pikaisesti sisäilmaongelmien vuoksi.
Talolla on toiminut seurakunnan kerhoa ja kyläyhdistyksen tietotupa ja armeija on pitänyt sitä
tukipaikkanaan useamman kerran harjoitustensa aikana mm. silloin kuin pioneerit rakensivat
Waltarin siltaa. Talolla pidetään säännöllisesti erilaisia kylänkokouksia, joista ei veloiteta

Kuvassa etualalla Aila Siponmaa, ja sen jälkeen Rosanna Sandström, Irma Teronen ja
Nina Seeck.
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vuokraa. Laukkosken seuratalo on myös erittäin suosittu juhlien pitopaikka, ehkäpä suorituin
koko Pornaisissa. Jos et ole ikinä käynyt talolla, voit kurkistaa hirsitalon tiloihin valokuvaaja Juha
Vääräkankaan sivujen kautta (linkki https://www.laukkoskennuorisoseura -> Laukkosken
seuratalo).

Jos sinulta löytyy arkistosta valokuvia Laukkosken seuratalosta
Juhlavuotta varten keräämme valokuvia, tarinoita ja lehtileikkeitä seuratalosta. Jos arkistostasi
löytyy vanhoja kuvia seuratalosta tai talon tapahtumista, lehtileikkeitä yms, otamme niitä mielellämme vastaan. Jos kuvissa on mukana henkilöitä, voi niiden nimet kirjata mukaan tietoihin.
Materiaalit voi toimittaa Kirkonkylän asiamiespostiin Sarina Kulmaan Sari Vääräkankaalle. Lisäksi keräämme tarinoitanne ja muistojanne seuratalosta ja sen tapahtumista, historiasta jne.
Niitä voi toimittaa mm. sähköpostitse puheenjohtaja Mari Knuuttilalle (mariknuuttila@gmail.com).
Juhlavuoden kunniaksi heinäkuussa 2020 on tulossa myös perinteiset Mansikkatanssit, samoin
juhlanäyttely kevään aikana. Muista juhlavuoden tapahtumista tiedotetaan alkuvuonna 2020
https://www.laukkoskennuorisoseura.
Lähteet:
Laukkosken nuorisoseuran vaiheita 1905-2005; 100-vuotishistoriikki
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Keski-Uudenmaan OmaisOiva -toiminta

Kuvassa etualalla Aila Siponmaa, ja sen jälkeen Rosanna Sandström, Irma Teronen ja
Nina Seeck.
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Kuvassa etualalla Aila Siponmaa, ja sen jälkeen Rosanna Sandström, Irma Teronen ja
Nina Seeck.
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Mäntsälän kansalaisopisto
Kevään kursseja
340467 TIETOTEKNIIKAN TYÖPAJA IKÄIHMISILLE
To 14.00 - 15.30, Pornaisten kirjasto, Pellavasali,
Kirkkotie 174
27.2.- 26.3.2020 AmO Leena SakkoKertoja 5, 35,00 €

Liikunta
Kysy toimistolta vapaita paikkoja syksyllä alkaneisiin
kursseihin.

Luennot

831365 ASAHI, PORNAINEN KEVÄT
Ti 18.00 - 19.30, Päiväkoti Linnunlaulu, Paalantie 1
14.1.- 24.3.2020, Asahi-ohjaaja Kirsi Vaalio
Kertoja 10, 51,00 €

315062 LOTTIEN TARINAT
Ti 17.30 - 19.00, Pornaisten kirjasto, Pellavasali,
Kirkkotie 174
28.1.2020 FM Mari Högman
Kädentaidot
315065 TUNTEMATON SUOMESSA, MERKKIMIES
PORNAISISSA
114065 OMPELE OMA KEPPIHEVONEN
To 17.30 - 19.00, Pornaisten kirjasto, Pellavasali,
Ti 17.30 - 20.00, Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9
28.1.- 3.3.2020, AMK-muotoilija, ammatinopettaja Noora Kirkkotie 174
26.3.2020 FT Seppo Aalto
Ihalainen, Kertoja 5, 45,00 €
810262
SUOMEN LUONNON SUPERFOODIT
114066 KUDONNAN KESÄKURSSI KOULULAISILLE
Ti 17.30 - 19.00, Pornaisten kirjasto, Pellavasali,
Ma - To 10.00 - 14.30, Käsityökeskus Aivina,
Kirkkotie 174
Mäntymäentie 1
8.6.- 11.6.2020, KM Eija-Sisko Jokinen, Kertoja 4, 55,00 € 10.3.2020 Satu Hovi

114270 LANKKUVÄRJÄYS
La 10.00 - 11.30, Käsityökeskus Aivina, Mäntymäentie 1 Terveyden ja hyvinvoinnin luennot
25.1.2020, MuT Ilona Korhonen, Kertoja 1, 20,00 €
990003 ADHD-ILTA
Ma 18.00 - 19.30, Pornaisten Yhtenäiskoulu, Ovi A,
Perhemuskarit
Koulutie 4
20.4.2020 Monika Matthes
111162 PERHEMUSKARI
Pe 9.15 - 10.00, Pornaisten nuorisotila PONU, Koskitie 2 990004 AUTISMIKIRJO-ILTAMa 18.00 - 19.30,
Pornaisten Yhtenäiskoulu, Ovi A, Koulutie 4
10.1.- 17.4.2020, MuM Eila Hartikainen
27.4.2020 Monika Matthes
Kertoja 12, 35,00 €
Lasten suositusikä 0,5-4 v. Kokoontuu viikolla 8. Ei
kokoontumista viikoilla 9.

Teatteri ja kirjallisuus
130260 LUOVA OMAELÄMÄKERRALLINEN
KIRJOITTAMINEN
La 10.00 - 14.15, Su 10.00 - 14.15, Yhdistystalo Pytinki,
Kirkkotie 172
8.2.- 15.3.2020 Kirjailija ja terapeutti Harri Virtanen
Kertoja 4, 60,00 €

Tieto- ja viestintätekniikka
340462 DIGITAITO - ENSIASKELEET TABLETIN JA
ÄLYKÄNNYKÄN KÄYTTÖÖN
To 12.15 - 13.45, Pornaisten kirjasto, Pellavasali,
Kirkkotie 174
27.2.- 26.3.2020
AmO Leena Sakko
Kertoja 5

Kansalaisopiston kevätnäyttely kirjaston
Pellavasalissa 1.–30.4.2020!
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