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Grillaa ja chillaa Pornaisissa!
Kunnan markkinoinnissa tänä keväänä käytetty slogan
kehottaa ihmisiä ulkopuuhiin ja ottamaan rennosti
– Koronasta huolimatta.
Kuluva vuosi tullaan aina muistamaan Korona-vuotena. Vielä
tammikuussa tämä Kiinan Wuhanista lähtöisin oleva virus oli
vain kaukainen peikko, mutta maaliskuun puolivälissä ei juuri
muusta puhuttukaan. Moni itsestään selvänä pidetty asia,
kuten työssäkäynti, lasten koulunkäynti, aamun sanomalehti
kirjastossa, lounas paikallisessa ravintolassa tai vierailu
isovanhempien luona olikin kiellettyä tai – ainakin, ei
suositeltavaa.
Tilalle tulivat karanteenit, testaukset, rajojen sulkemiset ja
muut liikkumisen rajoitukset, etätyöt, Teams-kokoukset,
etäkoulut, noutoruuat ja ruokakuljetukset sekä vanhusten
ruoka- ja apteekkiapu. Olisi helppo keksiä paljon lisää – ja nyt
kaikki tämä tuntuu lähes normaalilta. Moni asia on muuttunut
eikä palaa enää ennalleen. Uusissa olosuhteissa ja uusilla
välineillä osataan työskennellä, olla yhteydessä ystäviin ja
tehdä päätöksiä. Uskon, että etätyö lisääntyy ja
etäkokouksista tulee uusi normi.

Pornaisissa on nyt testattu, miten toiminta poikkeusolosuhteissa onnistuu. Hyvin, jos minulta kysytään. Uudet
tehtävät on otettu vastaan ja hoidettu niistä isompaa numeroa tekemättä ja muuten on toimittu mahdollisimman
normaalisti. Päätöksenteko on ollut sujuvaa, mistä on kiittäminen kuntamme luottamushenkilöitä.
Olemme vähitellen avaamassa suomalaista yhteiskuntaa, ja niin tehdään myös Pornaisissa. Särön tähän ”uusien,
vanhojen” mahdollisuuksien kesään aiheuttaa kunnassa aikaisempaa pahempana riehuva ilkivalta. Sen seuraukset
ovat ikäviä ja kalliita – ei ole hauskaa, että joku hyvä hanke tai palvelu jää saamatta tai mukava tapahtuma
järjestämättä, kun rahat valuvat turhiin korjauksiin. Tunnustan naiiviuteni, kun ajattelen, että ilkivallan sijaan tulisi
suosia ”keppostelua” - vaiko onko tämä taito päässyt meiltä kokonaan unohtumaan.
Palataanpa vielä tuohon kuntamarkkinointiin. Viime vuosien jatkuva kaupungistuminen on pakannut suomalaiset
asumaan ajan mittaan entistä tiiviimmin ja pienemmissä neliömäärissä. Kevään koronapandemia ajoi ihmiset
pääasiassa kotioloihinsa kuukausiksi. Pitkät, sisätiloissa vietetyt viikot herättivätkin monet ajattelemaan, missä ja miten
todella haluaisivat asua.
Ihmiset ovat alkaneet eri syistä miettimään, pitäisikö kuitenkin asua vähän väljemmin ja pitäisikö olla omaa pihaa,
jossa pääsisi grillaamaan. Poikkeusolot ovat myös osoittaneet etätöiden olevan toimiva vaihtoehto niillekin, jotka
eivät olleet etätyöskentelyä aiemmin edes kokeilleet. Edes työpaikka ei siis välttämättä sido meitä enää asumaan
alueella, jossa emme todellisuudessa viihdy, tai neliöissä, jotka tuntuvat ahtailta. Asumispäätöksen voi – ja kannattaa
– tehdä sen pohjalta, missä voi kokea olevansa onnellinen. Pornaisissa toimivat poikkeuksellisen hyvät ja nopeat
tietoliikenneyhteydet, laajakaista lähes kaikkialla ja valokuitukin on useimpien käytettävissä. Voisikohan tämä olla
meille kilpailuetu, kun tulevina vuosina houkuttelemme kuntaan uusia asukkaita ja veronmaksajia Koronavaikutuksia
paikkaamaan.
Kiitän kaikkia yhteisiin Korona talkoisiin osallistuneita kunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiivisuudesta ja hyvässä
hengessä tehdystä yhteistyöstä. Samalla toivotan kaikille pornaislaisille mukavaa ja kaunista kesää.
Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja
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Ajankohtaiset

Pornaisten kunnantoimisto on suljettuna
6.7-2.8.2020
Muita kesäaukioloaikoja
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonnan päivystäjät ovat tavoitettavissa puhelimitse
seuraavasti:
29.6. – 17.7. toimialajohtaja Mikael Sundström puh. 0400 841 151
20.7. – 31.7. rakennustarkastaja Matti Männikkö, puh. 0400 415 083
aluearkkitehti Pertti Österman on tavoitettavissa puhelimitse 29. –
30.6., puh. 040 548 9936
Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio on tavoitettavissa
puhelimitse 29.6. – 3.7., puh. 0400 500 244.
Ympäristönsuojelulla ei ole erillistä päivystystä 6.7. – 31.7., kiireelliset
tapaukset hoitaa päivystävä rakennustarkastaja.

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys järjestetään 1.6. – 31.7.2020
Linnunlaulun päiväkodilla. Päiväkodin johtaja Hanna Rintanen
on tavoitettavissa ajalla 1.6. – 3.7.2020 puh. 040 314 5085 ja
varhaiskasvatuksen päivystävä esimies 4.7. – 31.7.2020 puh. 040 314 5113.
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ajalla 1.6. – 2.7.2020 varhaiskasvatuksen
ohjaaja Satu Komscha puh. 040 174 5088. Palveluohjaus on suljettuna 3.7.
– 31.7.2020, varhaiskasvatuksen kiireellinen asiakasohjaus
varhaiskasvatuksen päivystävällä esimiehellä kyseisenä aikana.

Vapaa-aikatoimisto
on suljettuna 6.7. – 2.8.2020.

Vesi- ja kaukolämpölaitoksen vikapäivystys
Nivos Oy puh. 050 386 3900
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Kauppa-apu + 70-vuotiaille
Kunnasta lähetettiin maaliskuun loppupuolella tiedote kaikkiin kotitalouksiin, jossa tiedotettiin
kunnan järjestämästä kauppa- ja asiointiavusta yli 70-vuotiaille.
Soittoja kunnan palvelunumeroon on tullut tiedotteen antamisen jälkeen noin kaksi päivässä.
Puheluiden johdosta on annettu yleistä neuvontaa sekä kerrottu erityisesti, miten kauppa- ja
apteekkiapu toimii. Kirjaston henkilökunta on vastannut puheluihin ja toimittanut ikäihmisille
heidän kotiinsa ostoksia. Palvelupuhelimen kautta saatuun apuun on oltu tyytyväisiä ja on
kiitelty, että apua on saatavilla, jos omat läheiset vaikkapa sairastuu.
Palvelunumerona (040 174 5060) toimii edelleen kirjaston asiakaspalvelunumero. Kesäkuun
alusta kirjaston henkilökunta antaa edelleen yleistä neuvontaa, vastaa kirjastoon liittyviin
kysymyksiin, mutta
fyysiset kuljetukset hoitaa kiinteistötoimi. Palvelu toimii vielä kesäkuun ajan normaalisti.
Mahdollisesta jatkosta tiedotetaan syksyllä kun valtakunnalliset suositukset tarkentuvat.

Pornaisten kunta soitti "Mitä kuuluu" -soitot yli
80-vuotiaille asukkaille
Pornaisten kunnassa aloitettiin huhtikuun lopussa soittorinki yli 80-vuotiaille ja tänä vuonna 80 täyttäville
kuntalaisille. Soitot tehtiin niille ikäihmisille, jotka eivät ole Keusoten koti-, asumis- ja
hoivapalvelujen vakituisia asiakkaita.
Soittoja tehtiin ensimmäisellä soittokierroksella noin 90 kappaletta. Mikäli emme tavoittaneet soitettavaa
tai numero oli salainen, hänelle lähetetiin kirje, jossa kerrottiin, mistä numerosta ja miksi häntä tavoitettiin
tai laitettiin infolehtinen korona-ajan palveluista.
Toinen soittokierros tehtiin halukkaille parin viikon päästä ensimmäisestä soitosta. Lähes kaikki halusivat,
että heille soitetaan uudestaan. Mikäli syksyllä tulee koronan toinen aalto, niin käyn oman
soittorinkini uudestaan lävitse.
Olin itse yksi soittoringin soittajista ja oli ilo huomata, kuinka pirteitä ja aktiivisia senioreita meidän kunnassa
asuu omissa kodeissaan. Rajoituksista huolimatta oli arki pääsääntöisesti sujuvaa. Harrastuksia on laidasta
laitaan: sanaristikkojen teosta aina metsätöihin. Kunnan liikuntatoimen lähettämät jumppaohjeet oli moni
myös ottanut päiväohjelmaansa.
Juttelimme puheluiden aikana monistakin asioista, pääasia oli tietenkin varmistaa, että kotona asuvalla on
kaikki hyvin, onko tukiverkko olemassa tai onko ilmennyt erityistä avuntarvetta. Koronasta emme juuri
jutelleet, koska siitä kuulee televisiosta ja radiosta ihan yllin kyllin. Annoin iäkkäille kuntalaisille myös neuvoja
ja tukea hänen mahdollisesti tarvitseman avun järjestämisessä.
Soitot toteutettiin arkipäivisin klo 9-15 välillä.
Kaikki soittorinkiin kuuluvat soittajat olivat kunnan työntekijöitä. Kaikkia soittorinkiin osallistuvia sitoo
luonnollisesti vaitiolovelvollisuus.
Pornaisten seurakunta on tavoitettavissa
Hyvää kesää seniorille, junioreilla ja kaikille siltä
keskusteluapua ja tukea:
väliltä!
kirkkoherra Kari Tuovinen puh. 0400 554615
kari.tuovinen@evl.fi
Diakoniatyöntekijät Paivi Liu puh. 040 526 5837
paivi.liu@evl.fi
sekä Jaana Tummala puh. 0400 501 421
jaana.tummala@evl.fi
Ruoka-apua seurakuntakeskuksella ti ja ke
Terveisin soittorinkiläinen Marianne
klo 10 – 11 sekä sovittaessa muina aikoina
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Pornaisten terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto
ja
hammashoitola on siirretty vielä kesän ajan Mäntsälän
terveysasemalle

Pornaislaisten hoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut ja hammashoidon palvelut on toteutettu
Mäntsälän terveysasemalta käsin huhtikuun alkupuolelta saakka koronaviruksen aiheuttamasta
poikkeustilanteesta johtuen. Suljettuina ovat olleet Pornaisten lisäksi Kellokosken, Jokelan ja
Rajamäen terveysasemien vastaanottotoiminta ja hammashoidon palvelut. Suuri osa koko Keusoten
alueen hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluista on toteutettu etänä tänä keväänä koronatilanteesta
johtuen, eikä kuntalaisten ole välttämättä tarvinnut käydä fyysisesti terveysasemalla.
Terveydenhuollon ammattilaiseen voi ottaa helposti yhteyttä myös nettipalvelun kautta vuorokauden
ympäri. Aiemmin nettipalvelu on ollut käytössä terveyspalveluissa, mutta nyt se on laajentunut myös
kuntoutus- ja apuvälinepalveluihin sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin.
Koronahoitopuhelin palvelee myös kesän ajan numerossa 019 226
0099 joka päivä klo 8-20. Mikäli kuntalaisella on hengitystieinfektiotai vatsaoireita ilman muuta ilmeistä syytä, voi hän soittaa ja kysyä
neuvoja koronahoitopuhelimesta. Potilaiden puheluihin vastaavat
hoitajat ja lääkärit, jotka tarvittaessa tekevät lähetteen COVID-19testiin ja varaavat ajan hoitajan tai lääkärin läsnävastaanotolle. 2.8.20
alkaen Pornaisten hoitaja- ja lääkärivastaanotto avautuvat vaiheittain
huomioiden koronnatilanteen.

Keusoten uudet
palvelunumerot
löytyvät takakannesta.

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ JA ALUEEN KUNNAT
LIIKUTTAVAT IKÄIHMISIÄ!
Kunnat ovat olleet yhteydessä yli 70-vuotiaisiin alueen kuntalaisiin ja kartoittaneet poikkeusolojen
vaikutuksia heidän arkeensa ja hyvinvointiinsa. Eristäytyminen on tuonut arkeen mukanaan erilaisia
huolenaiheita, esimerkiksi mahdollisuudet liikkumiseen ovat vähentyneet ja sitä kautta myös mm.
yksinäisyyden kokemukset ovat riskiryhmissä lisääntyneet. Liikkumisen lisäämiseksi kunnat ja
Keusoten toimijat ovat yhdessä suunnitelleet erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia liikkua. Kunnissa on
jo järjestetty ja tullaan järjestämään maksuttomia ohjattuja liikuntatuokioita. Liikuntatuokiot pyritään
järjestämään kunnissa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ohjattuina parveke-, piha-, puisto- tai
nettijumppina.
Liikutaan, hymyillään ja välitetään!
Pornaisten liikkumis- ja elintapaneuvonta: anu.pesonen@pornainen.fi
https://pornainen.fi/kulttuuri-vapaa-aika/liikuntavinkkeja-kotiin/
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Tukea yrittäjille

Yksinyrittäjätuki

Yksinyrittäjät ovat voineet hakea 2000 euron toimintatukea kunnalta. Toimintatukea myönnetään niille yrittäjille,
joilla koronapandemia on leikannut merkittävän osan yritystulosta. Tukea myönnetään 16.3-30.8.2020
syntyneisiin kustannuksiin.
Hakemuskanava avautui 15.4.2020. Hakemuksia on tullut 31.5.2020 mennessä 45 kappaletta.
Kaikki tulleet hakemukset on käsitelty ja tuki laitettu maksuun niiden osalta, joilla hakemusehdot ovat täyttyneet.
Myönteinen tukipäätös on tehty 33 hakijalle. Osa hakemuksista odottaa lisäselvityksiä. Kielteisen päätöksen
perusteena on ollut suurimmassa osassa hakijoita virheellinen kotikunta, joiden osalta hakijaa on ohjattu
hakemaan tukea omasta kotikunnastaan. Muutama kielteinen päätös on tehty sillä perusteella, että
yritystoiminnan päätoimisuuden kriteerit eivät ole täyttyneet.
Haku on auki 30.9.2020 saakka. Hakemusohjeet ja linkki sähköiseen hakemukseen löytyy
Keuken sivuilta kohdasta: https://www.keuke.fi/ajankohtaista/yksinyrittajatuki/.
Hakemus täytetään sähköisesti Hakosalon järjestelmään. Hakemuksen liitteeksi
tulee toimittaa:
- viimeisin tilinpäätös/verotustodistus, joilla osoitetaan päätoimisuus
- alkuvuoden kirjanpito/tiliotteet, joilla osoitetaan tulojen merkittävä vähentyminen
- verovelkatodistus (ja jos verovelkaa on, maksusuunnitelma verovelalle).
Hakuaikaa ja valtion myöntämää tukirahaa on vielä hyvin jäljellä.

Tukea ja neuvoa uuteen tilanteeseen
Onko sinulla ongelmia yrityksen kassan ja lainojen maksun kanssa? Pitäisikö aloittaa
lomautukset? Miten selvitä kriisistä mahdollisimman joustavasti? Mistä voin hakea
avustusta kriisin aiheuttamiin menetyksiin? Yksin ei tarvitse miettiä, Keukesta saat apua.
Koronavirusepidemia on aiheuttanut valtavia menetyksiä
osalle yrityksistä. Poikkeusaika on pitänyt kiinni kauppoja
ja ravintoloita, peruuttanut kaikki tapahtumat ja pistänyt
stopin matkailulle. Puhumattakaan montaa eri toimialaa
kurittavista välillisistä vaikutuksista.
Jos koronaepidemia on vienyt asiakkaat, mitä kannattaa
tehdä ja miten reagoida nopeasti muutokseen?
– Aivan ensin pitää tutkia yrityksen kassavirta ja listata
kaikki kiinteät kustannukset. Kannattaa käydä tarkkaan
rivi riviltä läpi mitkä kustannukset voi laittaa jäähylle tai
siirtää myöhemmäksi. Näin voi ostaa aikaa reagoimiseen,
kertoo Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen.
Monet yritykset ovat pystyneet muuttamaan
toimintaansa
koronatilanteessa,
josta
hyvänä
esimerkkinä ravintoloiden ulosmyynti. Koronatilanteesta
erityisen haastavan tekee se, että yritystoiminta muuttui
samanaikaisesti niin monesta näkökulmasta, joten
yrityksiltä vaaditaan ennennäkemätöntä ponnistusta ja
mukautumiskykyä.
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Miten varautua muutokseen?
Moni yritys on jo nyt siirtynyt kriisissä tulipalon sammuttamisesta proaktiiviseen kehittämistyöhön ja
mukautumiseen uuteen tilanteeseen.
– Toivottavasti meidän ei tarvitse tällaista kriisiä kokea toista kertaa, muttatämän aikana saadut opit
jäävät varmasti elämään. Liiketoimintasuunnitelmat on rakennettava entistä joustavimmiksi ja koko
liiketoiminnalla pitää olla useampia tukijalkoja, Pekkarinen toteaa.
Tulevaisuudessa yrityksen kyky selvitä vastoinkäymisistä on parasta varautumista ja myös vahva
kilpailuvaltti alalla kuin alalla.
– Uuden kehittäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Omaa liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa
lähteä jumppaamaan aktiivisesti ja etsiä uusia tapoja ja kohderyhmiä. Monilla on tällä hetkellä suuri
tarve keksiä jotain uutta, mutta helpoin tapa on lähteä liikkeelle olemassa olevista resursseista ja
osaamisesta.
– Koronatukien lisäksi yrityksillä on haettavissa myös normaalit yritystuet yrityksen kehittämiseen,
kuten Business FinlandinTempo-rahoitus sekä ELY:n kehittämisavustus. Iso osa Keuken toimintaalueesta on myös EU:n maaseuturahaston yritystukien piirissä.

Varaa aika ilmaiseen neuvontaan keuke@keuke.fi, puhelin 050 341 3210
tai verkossa
osoitteessa www.keuke.fi/ajankohtaista/kriisineuvonta/.
Opastamme tukien hakemisessa ja teemme kanssasi suunnitelman kriisistä
selviytymiseen ja uuden kehittämiseen.
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Yleishallinto

Kunnan johtoryhmän uudet viranhaltijat
esittäytyvät

Kunnan johtoryhmässä on aloittanut muutaman kuukauden sisällä kolme uutta viranhaltijaa.
Talous- ja viestintäjohtaja Riitta Samola aloitti 2.12.2019, tekninen johtaja Antti Ikonen 2.1.2020 ja
Anne Partanen aloitti 16.3.2020 vs. vapaa-aikapalvelujen päällikkönä. Vaihto on mennyt
jouhevasti, kun kaikki kolme ovat toimineet entisessä työssään myös Pornaisten asioiden äärellä.
Antti Ikonen toimi aiemmin Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston
toimialajohtajana, jossa hoidetaan yhteistyössä myös Pornaisten kunnan valvonta-asiat. Riitta
Samola työskenteli aiemmin tilintarkastajana ja Pornaisten kunta oli yksi Samolan vastuukohteista.
Anne Partanen siirtyi hoitamaan määräaikaisesti vapaa-aikapalvelujenpäällikön virkaa kunnan
nuorisotoimen vapaa-ajanohjaajan työstä.
”Edellisessä työssäni toimin kuntien ja kuntayhtymien sekä
näiden tytäryhtiöiden tilintarkastajana yli 10 vuotta.
Erilaisten kuntien ja yhteisöjen talous ja niihin liittyvät
ongelmat ja haasteet tulivat tutuksi.
Alku Pornaisten kunnassa on ollut vauhdikas. Heti
aloittaessani vahvistettiin talousarvio ja aloitettiin
tilinpäätöksen valmistelut. Sitten alkoi pandemia, joka on
pistänyt taloussuunnittelun täydellisesti uusiksi. Parhaillaan
menossa on myös valtakunnallinen kuntatietohanke ja
kunnan tili- ja kustannuspaikkakartta tulee uudistaa
vastaamaan valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita. Lisäksi
kunnan palkkahallintoon tulee käyttöön sähköiset
lomakkeet syksyn aikana. Talouden asioiden lisäksi olen
mukana viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa ja
toteutuksessa. Mielenkiintoisia tehtäviä ja haasteita on ja
tulee olemaan myös jatkossa. Kunnan henkilöstön kesken
vallitseva mukava ilmapiiri on saanut viihtymään mainiosti.”
Riitta Samola, talous- ja viestintäjohtaja
”"Ennen Pornaisten kunnan palvelukseen siirtymistä
työskentelin useilla rakennustyömailla kuin myös
kunnallishallinnossa. Näin ollen aikaisemmat työtehtäväni
ovat
edesauttaneet
minua
uuden
työtehtäväni
omaksumisessa. Toki uusi työnkuva sisältää laajan
kokonaisuuden, jonka haltuun ottaminen vaatii oman
aikansa, mutta uuden äärellä on mielekästä työskennellä.
Tänä vuonna suurimpia hankkeita tulee olemaan
Linnunlaulun päiväkodin laajennus, kunnanviraston
julkisivuremontti,
Laidunalueen
rakentaminen
sekä
Kotojärven alueen kehittäminen. Myös katujen ja
kevyenliikenteen väylien osalta tulemme panostamaan
Maantien 1494 varrelle rakennettavaan kevyenliikenteen
väylään (jkp-tie välillä Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie)
sekä kiertoliittymän rakentamiseen keskusta-alueella
(Kirkkotie-Välitie-Koskitie). Edellä mainittujen investointien
vuoksi tämä vuosi tulee olemaan työntäyteinen mutta
samalla hyvin opettavainen ja mielenkiintoinen."
Antti Ikonen, tekninen johtaja
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”Olen aloittanut työni Pornaisten kunnan
palveluksessa
lokakuussa
2016
vapaaajanohjaajana. Tehtävänkuvaani on reilun kolmen
vuoden ajan kuulunut mm. nuorisotalon
toiminnasta huolehtiminen sekä lasten ja
nuorten kerhojen/leirien järjestäminen. Sanna
Nurmisen
(ent.
vs.
vapaa-aikapalvelujen
päällikkö) siirtyessä muualle työskentelemään,
otin haasteen vastaan ja siirryin hoitamaan
määräaikaisesti vapaa-aikapalvelujen päällikön
tehtävää vuoden loppuun saakka. Uudet tehtävät
ovat olleet mielenkiintoisia! ”
Anne Partanen, vapaa-aikapalvelujen päällikkö

PORNAISTEN TYÖMATKALIPUN SEKÄ ITÄ-UUDENMAAN JA KESKIUUDENMAAN SEUTULIPPUJEN MYYNTI LOPPUU 31.7.2020
Kunnanhallitus on irtisanonut Pornaisten työmatkalipun sekä ItäUudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutuliput siten, että niiden myynti
päättyy 31.7.2020. Päätös perustuu liikenteen palveluista annetun lain
säännöksiin.
Heinäkuun loppuun mennessä lunastetuilla lipuilla voi matkustaa niiden
voimassaoloajan. Lipputuotteiden tilalle ollaan kehittelemässä uutta
lipputuotetta. Asiasta tiedotetaan kun uusi lipputuote on saatavilla.
JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT LÖYTYVÄT KUNNAN KOTISIVUILTA
Joukkoliikenteen kesäaikataulujen kooste ajalla 20.4. – 9.8. 2020 löytyy
kunnan kotisivuilta
https://pornainen.fi/ymparisto-tekniikka/joukkoliikenne/
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Taloushaasteita edessä -Kunnan tilinpäätös
2019 ja talouden tila
Kuntien talous heikkeni viime vuonna edellisvuosien tavoin. Näin kävi myös Pornaisissa. Valtuusto
käsittelee 22.6.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämää kertyi 647 t euroa.
Suurimmat syyt kertyneeseen alijäämään johtuivat pääosin sosiaali- ja terveystoimen
maksuosuuksien määrän merkittävästä kasvusta ja tulopuolella verotulokertymän viivästymisestä
johtuen tulorekisterin käyttöönotosta ja muutoksista ennakonpidätystavassa. Joulukuun
verotuloennakko näyttikin tälle vuodelle suurta kasvua, joka kuitenkin nyt menetetään koronapandemian johdosta. Vuodelle 2020 ennakoitu talousarvion ylijäämä sulaa pandemian vaikutusten
johdosta vielä arvaamattomaan miinusmerkkiin. Paljon on kiinni siitä, millaisia tukitoimenpiteitä
valtio ohjaa kunnille seuraavassa lisätalousarviossaan. Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen
yhteydessä yhteensä 378 t€ säästöt.

Vielä toistaiseksi Pornaisten kunta ei ole kriisikuntakriteerien rajoilla. Kuntaliiton verotuloennusteen
mukaan kunnan verotulokertymä tippuu tältä vuodelta 1,3 miljoonaa euroa verrattuna
talousarvioon. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuksiin syntyy lisämenopainetta.
Säästötoimenpiteitä on mietitty ja mietitään aktiivisesti tulosalueilla. Alla olevassa taulukossa on
Kuuma-kuntien, johon kuuluu Pornaisten lisäksi Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää, Sipoo, Vihti,
Kirkkonummi, Tuusula, Kerava ja Nurmijärvi keskeiset tunnusluvut vuodelta 2019.
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Kuntakehitys

Kuntakehityksen tulevia investointihankkeita
Kunnanviraston julkisivuremontti
rakentamisajankohta 2020
kustannusarvio 350.000€
Laidunalueen asemakaava-alue
kunnallistekniikan suunnittelu 2020
toteutus jaettu kahteen osaan, 1. vaiheen
rakentaminen 2020 ja 2. vaiheen
rakentaminen 2021
1. vaiheen kustannusarvio 350.000€

Linnunlaulun päiväkodin laajennus
rakentamisajankohta 2020
kustannusarvio n. 2 milj. €
kerrosala 671 k-m2
Kotojärven alueen kehittäminen
juoksuportaiden rakentaminen ja
pururadan peruskorjaus
toteutusajankohta 2020
kustannusarvio 235.000€

Kunnan vapaat tontit ja ohjeita rakentajille
Pornaisissa on tällä hetkellä tarjolla kolme upeaa asuinaluetta: hulppea ja
tunnelmallinen Kartanorinne, rauhallinen ja virkistävä Linnunlaulu sekä kodikas ja
leppoisa Ylijoki.
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Kartanorinne
Kartanorinteen hulppea asuinalue
sijaitsee golfkenttää vastapäätä
aurinkoisessa rinteessä Mustijoen
ja Kotojärven välissä. Alue on
kaikilta osin valmis.
Kunnallistekniikka on tehty,
katuvalot ja tiet on päällystettyjä.
Tontit 30 €/m2 alk. 49 200 €
Tonttien koot ovat 1720 -2417 m2.

Rakentajan muistilista
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava siitä, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten, sekä
myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen
ryhtyvän on palkattava pätevät suunnittelijat
ja rakennusalan asiantuntijat.
Kun olet löytänyt mieleisen tontin ja talomallin,
ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Varmista,
että tontille saa rakentaa suunnitelmasi
mukainen talo.
Rakennusvalvonnan yhteystiedot Matti Männikkö
puh. 0400 415083

Havainnekuva
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Linnunlaulu

Linnunlaulun asuinalue on
oivallinen paikka omalle,
uudelle, suojaisalle kotipesälle.
Vuonna 2008 valmistunut
Linnunlaulun päiväkoti on
aivan nurkan takana.
Muutenkin matkaa Pornaisten
kouluihin ja palveluihin on vain
n. 2km.
Tontit 25 €/m2 alk. 36 000 €
Tonttien koot 1437 – 3050 m2

Ylijoki
Ylijoen asuinalue on uusi, viihtyisä ja
rauhallinen omakotitaloalue
Pornaisissa. Asuinalue sijaitsee
keskellä monista suomifilmeistäkin
tuttua maalaisromanttista maisemaa
– aivan Järvenpääntien ja
Pornaistentien kulmauksessa.
Tontit 25 €/m2 alk. 25 000 €
Tonttien koot 1400 -5968 m2

Käy katsomassa tarkemmat tiedot vapaina olevista
tonteista kunnan tonttikaupasta sivuilta:
pornainen.fi/legends
Yritystontit: www.pornaistenportti.fi
Lisätiedot, kartat ja esittelyt tonteista:
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo puh. 040 174 5014
Tekninen johtaja Antti Ikonen puh. 040 174 5007
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Kaavoituskatsaus
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia
vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja
vireille tulevat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta
kaavoituksen
lähtökohtiin,
tavoitteisiin,
sisältöön
ja
toteuttamiseen. Kaavoituskatsausta on päivitetty edelliseen
katsaukseen verrattuna maakuntakaavojen ja osayleiskaavojen
sekä varsinkin asemakaavojen osalta.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020
talousarvion käsittelyn yhteydessä Pornaisten kunnan
kaavoitusohjelman vuosille 2020–2024. Kaavoitusohjelmassa
määritellään kunnan eri kaavahankkeiden tavoitteet ja
esitetään niiden laatimisajat.
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntavaltuusto hyväksyi viimeisimmän, Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 24.5.2017 ja se tullut voimaan. Neloskaava
on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Se täydentää ja tarkistaa voimassa olevia aiempia kaavoja seuraavien teemojen
osalta; elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaavan tavoitteena on
tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla.
Valmisteilla oleva Uusimaa-kaava 2050 on uudenlainen, kaksiportainen, koko Uudenmaan alueen kattava kaava, jonka
aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016-2020.
Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen
vaihemaakuntakaavoista. Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat. Vaihekaavat
taas vastaavat seutujen erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle,johon Pornainenkin kuulu, Itä-Uudellemaalle ja
Länsi-Uudellemaalle.
Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä. Kestävän
kasvun ja sen mukanaan tuomat ilmiöt ovat keskiössä kaavan laadinnassa. Valmisteluaineistosta on pyydetty lausunnot ja
mielipiteet vuoden 2018 aikana. Ehdotusaineistot olivat nähtävillä syksyllä 2019. Palautteiden pohjalta kaava viimeistellään
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020.
Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa kaikki voimassa olevat ja lainvoimaiset maakuntakaavat. Poikkeuksena voimaan
jää Uudenmaan 4. vaihekaavan tuulivoimaratkaisu, jossa osoitetaan Itäiselle Uudellemaalle neljä tuulivoimatuotantoon
soveltuvaa aluetta. Lisäksi Östersundomin alueelle on laadinnassa oma maakuntakaava.

YLEISKAAVAT
Kunnan pohjoisosassa Parkkojan koulun ympäristössä (KARTTA, 1.) on selvästi rakentamisen painetta. Vuoden 2018 aikana
rekrytoitiin konsultti tekemään selvitys, jonka pohjalta on lähdetty laatimaan ”alueellista suunnittelutarveratkaisua”.
Alustavassa luonnoksessa on Pohjoisten kylien osayleiskaava jaettu kolmeen kehittämisvyöhykkeeseen. Kevään 2020 aikana
valmistellaan toimenpiteitä ja keskustellaan maanomistajien kanssa erilaisista toteutusmalleista.
Vastaavanlainen selvitys on tarkoitus tehdä myös Laukkosken Jokimäen alueella (KARTTA, 2.). Tämän kyläalueen osalta tilanne
on hieman erilainen, sillä koulun lähistöllä, Kotojärvellä, on toteutumatonta asemakaavaa.
Kevyen liikenteen väylähanke on myös käynnistetty yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa alueella. Väylän suunnittelu tehdään
talven 2020 aikana.
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ASEMAKAAVAT
Laidunalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (3.)
kaavaehdotus on ollut nähtävillä 2019. Kaavaehdotus
hyväksyttiin valtuustossa 16.12.2019 ja se on saanut
lainvoiman helmikuussa 2020.
Uurastajantien asemakaavan muutos (4.) Pornaisten portin
yritysalueella (AT-tuote) laitettiin vireille keväällä 21.5.2018 ja
samalla hyväksyttiin kaavan laatija. Kaavamuutoksen luonnos
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
21.5.-29.6.2018. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 19.11.2018.
Kaavaehdotuksesta tehtiin valitus, jonka hallinto-oikeus
hylkäsi. Lähiaikoina selviää, saako valittaja luvan valituksen
tekemiseen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja valitetaanko
kaavasta.
Kartanorinteen asemakaavan laajennus (5.) Laukkoskella
laitetiin vireille ja kaavan laatija hyväksyttiin syksyllä 1.10.2018.
Alue on asuinalue. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 20.3.–
18.4.2019. ja -ehdotus 29.8. – 30.9.2019. Asemakaava
hyväksyttiin
kunnanvaltuustossa
24.2.2020
ja
vahvistettaneen alkuvuonna 2020.
Kirveskoskella Koskitien päähän sijoittuva (6.), ”Koskitien
suvannon asemakaava”, sovittiin alustavasti vireille
laitettavaksi loppuvuodesta tai alkuvuodesta 2020. Alueelle
on suunnitteilla muutama tontti pientaloille Kirkonkylän
vanhan asuinalueen ja joen väliin. Asemakaavaan otetaan
mukaan myös kunnan ja yksityisen maanomistajan omistama
pieni maa-alue elintarvikeliike Salen naapurista joen puolelta.
Keskustaajamaan, osayleiskaavan P-alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa vuonna 2020–2021 Kirkkotien ja Välitien
alueelle julkisia palveluja sisältävä alue. Lunastusmenettely on käynnissä (7.).
Kirkonkylän keskustassa Pormestarin alueelle kunnan omistamalle alueelle asemakaavoitetaan tiivis ja laadukas
asuinalue jokivarsinäkymillä seuraavien vuosien aikana. Rantalantien varressa tutkitaan myös liike- ja
työpaikkarakentamista maantasokerroksiin (8.)
Pornaisten portin yritysalueen asemakaavaa laajennetaan kunnan omistamalle alueelle. (9.). Kaavoitustyötä koskeva
tarjouspyyntö on valmisteilla.
Kirkonkylän Aurinkomäen ympärillä olevien kunta- ja yksityisomisteisten maa-alueiden asemakaavoitusta tutkitaan (10).
Kirkonkylän Kolloistenpolun reunan maankäyttö selvitetään mahdolliseen asuinrakentamiseen (11.).
Laukkosken vanhan työpaikka-alueen maankäyttöä selvitetään Kulmatien varrella (12.).
Kirkonkylän keskusta-alueiden vanhimpien asemakaavojen ajantasaisuutta on tarpeen selvittää, sillä vanhimmat kaavat
ovat 1970-luvulta. Kaavojen ajanmukaisuus pitäisi Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarkistaa 13 vuoden välein.
Käytännön työhön päästään tältä osin aikaisintaan vuonna 2020 (13.).
YHTEYSTIEDOT:
Kaavoitusasiat:
-Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. 040 174 5014 hannu.haukkasalo@pornainen.fi
-Aluearkkitehti Pertti Österman, puh. 040 5489 936 pertti.osterman@askola.fi
Pornaisten asemakaavat löytää internetistä parhaiten laittamalla hakukoneeseen ”pornaisten karttapalvelu”. Pornaisten
osayleiskaavat, asemakaavat ja rakennusjärjestys löytyvät kunnan kotisivuilta.
Rakennusluvat, ympäristöluvat, katselmukset ja neuvonta:
-Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto: puh. 040 7109 107 pia.lindeman@askola.fi
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Sivistystoimi

Sivistystoimen kevään kuulumisia
Pikavauhtia poikkeusolojen mukaiseen toimintaan

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vuosi sai odottamattoman käänteen maaliskuussa, kun
koronavirukseen liittyen koko Suomi siirtyi poikkeusaikaan. Alkuvuodesta viruksen etenemistä
seurattiin Aasiassa ja myöhemmin Etelä- ja Keski- Euroopassa. Uutisten kautta tapahtunut
seuranta kääntyi kuitenkin nopeasti konkreettisiksi toimenpiteiksi koko sivistystoimessa, kun
opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta siirryttiin pikavauhtia poikkeusolojen toimintaan ja muu
toiminta vapaa-aikapalveluissa sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa siirtyi mahdollisuuksien
mukaan sähköisiksi palveluiksi.

Opetus siirtyi etäaikaan muutamassa päivässä

Suomen hallituksen päätöksellä opetus järjestettiin 18.3.2020 alkaen lopulta 13.5.2020 saakka
pääosin etäopetuksena. Esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 -luokkien opetus järjestettiin
lähiopetuksena edelleen. Valtioneuvosto suositteli kuitenkin, että oppilaat ovat kotona
etäopetuksessa, jos siihen on mahdollisuus. Lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrä olikin
hyvin pieni, sillä vain n. 3-5% oppilaista oli lähiopetuksessa.
Etäopetukseen siirryttäessä opettajat ottivat tilanteen haltuunsa uskomattoman nopeasti.
Lisäksi huoltajat ja oppilaat ymmärsivät hienosti tilanteen, koska poikkeuksellinen tilanne vaati
varmasti kaikilta kärsivällisyyttä erityisesti alkupäivinä, jotta yhteydet saatiin toimimaan
riittävän hyvin ja toimintatavat saatiin muokattua etäopetukseen soveltuviksi. Kaikki mukana
olleet ansaitsevat kiitoksen siitä, miten hienosti poikkeusolojen mukaiseen toimintaan
siirryttiin. Etäopetuksen käynnistäminen laajassa mittakaavassa vaati kuitenkin paljon työtä ja
myös opettajat olivat täysin uuden tilanteen edessä. Hyvällä yhteistyöllä huoltajien ja
oppilaiden kanssa etäopetus saatiin kuitenkin toimimaan ja kehittymään jatkuvasti
kokemusten kertyessä.
Oppilaiden jäädessä pääsääntöisesti koteihin aloitettiin koululounasta korvaava ruoan jakelu
huhtikuussa. Pornaisten kunnanhallitus päätti 6.4.2020 aloittaa ruokatuen tarjoamisen kunnan
etäopetuksessa oleville oppilaille. Samalla voitiin tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten
huoltajia tarvittaessa. Ruoka oli mahdollista hakea koululta tai tarvittaessa kuljettamaan
kotiovelle. Ruokaa jaettiin parhaimmillaan n. 350 oppilaalle/lapselle, joten ruoan jakelulle oli
määrän perusteella olemassa selkeä tarve helpottamaan kodeissa olevia poikkeusoloja
etätöineen ja –opiskeluineen.
Toukokuun 14. päivä palattiin lähiopetukseen, jolloin oppilaat ja opettajat pääsivät näkemään
toisensa vielä ennen lomalle siirtymistä. Lukuvuoden päättymistä juhlistettiin
poikkeusjärjestelyin, mutta lämpimissä ja myönteisissä tunnelmissa. Kevään poikkeuksellista
ajanjaksoa ja sen kokemuksia on kannattavaa tutkia ja pohtia myös jälkikäteen, jotta jatkuvan
oppimisen näkökulmasta olemme tulevaisuudessa valmiita vastaaviin tapahtumiin. Lisäksi
etäopetuksen käytäntöjen avulla voidaan edelleen esimerkiksi monipuolistaa opetusta
normaalioloissakin. Tästä syystä osana alueellista #Uutta koulua- hanketta etäopetusajan
kokemuksista kerättiin tietoa lukuvuoden päätteeksi tutkimusta varten opettajilta, rehtoreilta,
huoltajilta, oppilailta ja opiskeluhuollon henkilöstöltä. Tulevaisuuteen on aina hyvä
valmistautua niin henkilökohtaisella tasolla kuin koko kunnan näkökulmasta.
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Varhaiskasvatuksen toiminta jatkui pienemmällä
lapsimäärällä
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidettiin toiminnassa normaalisti poikkeusoloihin
siirryttäessä, eli kaikilla huoltajilla oli mahdollisuus tuoda lapsensa varhaiskasvatukseen
tarvittaessa. Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että lasta hoidettaisiin kotona, jos siihen on
mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä putosikin voimakkaasti varsinkin poikkeusolojen
alkupäivinä. Maaliskuussa varhaiskasvatuksessa oli n. 20%-30% lapsista. Poikkeusolojen
jatkuessa huhti-toukokuussa läsnä olevien lasten määrä vaihteli 40-50% tienoilla
Poikkeusolojen aikana varhaiskasvatuksessa tarjottiin tukea kotona oleville lapsille ottamalla
perheisiin yhteyttä sekä tuottamalla tukimateriaalia kotona tapahtuvaan toimintaan.
Toimintayksiköissä poikkeusolot edellyttivät toimintatapojen muutosta tavanomaiseen
verrattuna. Lapsiryhmien osalta pitäydyttiin mahdollisimman paljon omissa kotiryhmissä.
Lisäksi esimerkiksi päiväkodin tiloissa tapahtuvat vierailut, vanhempainillat sekä tapahtumat
jouduttiin perumaan. Nämä käytännöt jatkuvat edelleen vaikka varsinaiset poikkeusolot ovat
päättyneet.
Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta toimintakauden päättymistä on aina syytä juhlia.
Alla kokemuksia Linnunlaulun päiväkodista:
Jo joutui armas aika…
Taas yksi vuosi paketissa ja on aika juhlia, mutta… Voisi ehkä helpostikin kuvitella, että iskisi
lannistus ja epätoivo, kun kaikki tapahtumat on peruttu. No tämä ehkä pätisi, ellemme olisi
varhaiskasvatuksen innovatiivisia ammattilaisia ja luotuja ideoimaan uutta. Osittain olimme jo
astuneet ulos omalta mukavuusalueeltamme ja siirtäneen toimintaamme sähköisempään
muotoon, siitä oli helppo ja ehkä jopa luonnollinenkin suunta siirtää myös kevätjuhla verkon
puolelle. Toki tähän tarvitsimme avuksemme osaavia ihmisiä. Onnea on toimia kunnassa, jossa
sellaisia on tarjolla! Meidän pelastajiksemme riensivät Pornaisten Mediapajan väki. Ryhmät
ideoivat yhdessä lasten kanssa omat esityksensä, jotka Mediapaja kuvasi ja koosti yhteen hienoksi
ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös ne lapset, jotka vallitsevan tilanteen takia olivat jo jääneet
kotiin, saivat tuottaa omat taideteoksensa, jotka liitettiin mukaan videolle. Tämän kokonaisuuden
saimme ylpeinä jakaa vanhemmille, enkä yhtään liioittele, vaikka sanonkin, että aikamoisia
filmitähtiä ja taiteilijan alkuja sitä mahtuu kahteen pieneen päiväkotiin. Valtavat kiitokset
Pornaisten Mediapaja, oli suuri kunnia saada tehdä kanssanne yhteistyötä!

Linnunlaulun päiväkoti
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Kirjasto ja kulttuuri
Kirjaston aukiolojat kesällä ja asiointiohjeet

Huom! Poistokirjoja tarjolla
ilmaiseksi
koko kesän ajan!
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Tulevia tapahtumia Pornaisten kirjastolla
Kesällä kirjastolla on esillä Pornaisten kuvataiteilijat ry PART:n perinteinen taidenäyttely
1.6.–30.7. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti ma–to 9–19 ja pe sekä
arkipyhien aattoina 9–15.
Kesällä ei ole muita tapahtumia kokoontumisrajoituksista johtuen. Syksylle olemme
järjestämässä muutaman tapahtuman ja mahdollisesti aloitamme vakituiset digitalkkarin
vastaanotot, koodauskerhon ja elokuvaesitykset tilanteen niin salliessa. Suosittelemme
kunnan verkkosivujen Tapahtumakalenterin seuraamista mahdollisten muutosten varalta.

ma 7.9. klo 17.30–19 Kirjailija Jussi
Konttinen kertoo kirjastaan Siperia –
suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi
ikiroudan maassa
Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen muutti
perheineen Siperian kylmimmälle alueelle
Jakutiaan. Talvella pakkanen paukkui 50 asteessa
ja perhe sulatti vettä jäälohkareista. Lapset kävivät
siperialaista kyläkoulua ja munniharppupainotteista
päiväkotia.
Konttinen on julkaissut kokemuksistaan kirjan Siperia
– suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan
maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin
jakuuttikylässä, mutta myös Siperian taloutta,
politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata,
suunnattomia luonnonrikkauksia, arktisen alueen
herkkää luontoa ja ilmastonmuutosta.
Tässä tilaisuudessa Konttinen kertoo Siperiasta
sanoin ja kuvin.
Kesto 60 minuuttia + keskustelu. Tilaisuudessa voi
ostaa Siperia-kirjaa hintaan
20 euroa (käteismaksu).
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Kirjastossa soi! Trio Oriana (UKR) –bandura ja kantele -konsertti
pe 25.9. klo 14 Lehtisalissa
-vapaa pääsy
BANDURISTIEN TRIO ORIANA (TERNOPIL, UKRAINA)

Bandura ja kantele: Ylivoimainen
liitto

Banduristien trio Oriana on yli viisitoista vuotta
vanha
ammattilaiskokoonpano.
Taiteellisen
toimintansa aikana siitä on tullut Ukrainan
tunnetuin bandurayhtye. Yhtyeen suosion takana
on kolme lahjakasta ja taitavaa muusikkoa, joilla
kaikilla on voimakas ja kaunis lauluääni: Natalija
Hotsyk (sopraano), Iryna Hubjak (mezzosopraano)
ja Julija Rudnytska (altto).
Trion konserttiohjelmisto on hyvin monipuolinen. Se kattaa laajan kirjon lajeja ja tyylejä kansanmusiikista
klassiseen ja hengelliseen musiikkiin, maailmanlaajuisesti tunnettujen säveltäjien ja nykyisten
musiikintekijöiden teoksista jazziin. Trio esittää konserttiohjelmissaan niin instrumentaaliteoksia kuin
banduralla säestettyjä vokaaliteoksia, mutta konserteissa kuullaan myös lauluja a cappella -esityksinä.
Kuulija saa nauttia sekä trion erinomaisista yhteisesityksistä että muusikoiden soolo- ja duettoesityksistä.
Yhtyeen jäsenet etsivät innokkaasti uusia, mielenkiintoisia teoksia laajentaakseen trion ohjelmistoa.
Suurin osa teoksista kuullaan trion muusikoiden omina sovituksina.

Kirjastossa soi! Runokonsertti Kaikki vesi kädellä
ti 27.10. klo 18 Lehtisalissa
- vapaa pääsy
Hanna Tuomisen näyttämöllinen runokonsertti
koostuu lausutuista kirjan runoista ja niitä
kommentoivista pianoteoksista. Musiikki on 1900luvun sävelkieltä Bachilla höystettynä. Kappaleet
ovat
tunnelmaltaan
hyvin
erityyppisiä,
pysähtyneestä
minimalismista
villiin
virtuositeettiin.
”Hanna Tuominen on monipuolinen pianisti, joka
inspiroituu paitsi perinteisten konserttiohjelmien
esittämisestä
ja
avantgardismista,
myös
laajemmin
eri
taiteenalojen
välisistä
ulottuvuuksista.”
Konserttiin on vapaa pääsy.
Tilaisuudessa on myynnissä Hanna Tuomisen
runokirjaa Kaikki vesi kädellä, vaikka isänpäivä- tai
joululahjaksi!
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Musiikkiopisto
parantaa musiikin opetuksen
saatavuutta Pornaisissa
Musiikkiopiston palvelut laajentuvat lukuvuoden 2020-2021 alkaessa. Viulunsoiton opetusta
tulee paikkakunnalle opettamaan Elina Kivinen. Tarkoituksena on tarjota opetusta eskari-ikäisistä
alkaen. Kohderyhmänä ovat erityisesti Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkodeista eskareihin
siirtyvät lapset. Viulunsoittoa voi opetella valmentavan soitonopetuksen ryhmissä tai
yksilöopetuksessa. Lisäksi paikkakunnalla on tarjolla muun muassa pianonsoiton opetusta.
Muiden soittimien opetusta voi kysyä musiikkiopistolta ja tarvittaessa opetusta järjestetään
kysynnän mukaan paikkakunnalla. Tuttuina pianonsoiton opettajina Pornaisissa
jatkavat Hiljamaija Myllynen ja Irja Kuisma.
Musiikkiopiston maksuttomat päiväkotimuskarit jatkuvat Aurinkolinnan ja Linnunlaulun
päiväkodeissa myös tulevana lukuvuotena. Muskarit ovat keränneet laajasti positiivista palautetta
ja ne ovat lisänneet merkittävästi taiteen perusopetuksen saatavuutta Pornaisissa.
Muskariopettajana toimii myös ensi lukuvuonna Eerika Kosonen.
Musiikkiopisto auttaa kaikissa musiikin opetuksen liittyvissä kysymyksissä. Toiminnastamme voi
lukea nettisivuiltamme www.porvoo.fi/musiikkiopisto-pornaisissa. Sivujen kautta voitte käydä
ilmoittautumassa mukaan syksyn opetukseen ja muskariryhmiin.
Tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista löydät myös Facebookista, Musiikkiopisto
Pornaisissa, jossa meillä on omat sivut vain pornaislaisille.
Tervetuloa mukaan iloiseen musiikin maailmaan!

Elina Kivinen

Eerika Kosonen
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Mäntsälän kansalaisopisto
Opinto-ohjelma ja ilmoittautuminen
Opinto-ohjelman jakopäivä on keskiviikko 5.8.2020, jolloin myös
ilmoittautuminen kursseille alkaa klo 9.00. Jakelun suorittaa Jakelujuniorit niihin
osoitteisiin, joissa mainosten jakoa ei ole kielletty. Tarkkaile siis postiasi. Opintoohjelmia tulee jakoon kirjastoon.
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja pitkäjänteistä
taiteen harrastamista. Pornaisissa kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa.
Ryhmässä opetellaan kuvataiteen perustaitoja piirtämistä, maalaamista ja kolmiulotteisten teosten
muotoilua. Opetuksessa tuetaan oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja
kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin.
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen opinnot alkavat 5-6 –vuotiaana varhaisiän kuvataidekasvatuksella ja jatkuvat tavoitteellisina opintoina yhteisissä kuvataiteen opinnoissa sekä
teemaopinnoissa. Pornaisissa on tarjolla 4 ryhmää ja ne kokoontuvat Pornaisten Yhtenäiskoululla
kuvataideluokassa Picasso (ovi L). Opettajana ryhmissä on kuvataiteilija Saara Kiuru. Kaikkiin
ryhmiin mahtuu mukaa uusia oppilaita. Ilmoittautuminen näille kursseille on jo käynnissä.
114060 Varhaisiän kuvataidekasvatus
Ma 16.40–17.55
31.8.-23.11.2020, 11.1.-12.4.2021
Kurssi on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille lapsille.
114061 Kuvataiteen perusteet: Totta vai tarua
Ma 15.00–16.30
31.8.-23.11.2020, 11.1.-12.4.2021
Ryhmän ikäsuositus on 7-9 –vuotta.
114062 Kuvataiteen jatko: Minä maailmassa
Ma 18.00–19.30
31.8.-23.11.2020, 11.1.-12.4.2021
Ryhmän ikäsuositus on 10-12 –vuotta.
114063 Kuvataiteen teemakurssi: Minä ja maailma
Ma 18.00–20.30
31.8.-23.11.2020
114064 Kuvataiteen teemakurssi: Minun taiteeni
Ma 18.00–20.30
11.1.-12.4.2021
Teemakurssien suositusikä on 13-16 –vuotta. Teemakurssit soveltuvat myös oppilaille, jotka
kaipaavat harjoitusta esim. hakeutuakseen alalle, jossa tarvitaan kuvallista ilmaisua.
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Kurssitarjonta
Liikuntaa löytyy rauhallisesta joogasta tehokkaaseen lihaskuntotreeniin. Perhemuskarissa
perheen pienimmät pääsevät tutustumaan musiikin monipuoliseen maailmaan ja ikään
katsomatta on mahdollista opiskella soitinten soittamista. Kädentaitoja voi harrastaa mm. tekemällä
siilille talvipesän tai itselleen hopeakorun.
Pornaisten yhteyshenkilö
Pornaisten yhteyshenkilönä toimii Halkian
kylällä asuva käsityönopettaja Eija-Sisko
Jokinen. Häneen
voi olla yhteydessä kaikkiin kursseihin liittyvissä
asioissa, mm. uudet kurssi-ideat ja uudet
opettajat. Eija-Sisko ottaa vastaan liikunta- ja
kulttuuriseteleitä, kun kurssit ovat alkaneet.
Hän on järjestänyt syksylle monta hyvää
luentoa, joista lisää alempana. Pornaisissa EijaSisko toimii opettajana kudonnan ja
eläkeläisten kansalaistaidon kursseilla. Hänet
saa parhaiten kiinni sähköpostilla eijasisko.jokinen@mantsala.fi.

Luennot
Luennoille ilmoittautuminen on pakollista. Mahdolliset aikataulujen tai tilojen muutokset
ilmoitetaan tekstiviestein.
Mari Ahokkaan luento Viro, Aunus, Karjalan kaunis maa, yks’ suuri on Suomen valta pornaislaisia heimosotaretkillä 1919–1922 pidetään tiistaina 17.11. klo 17.30 – 19.00 kirjastolla.
Pornaisten Yhtenäiskoululla Satu Hovi luennoi erilaisten yrttien käytöstä terveyden tukena
torstaina 8.10. klo 18.00 – 20.30. Luennolla on ovimaksu 5 euroa.
Monika Matthes, neuropsykiatrinen valmentaja ja kokemuskouluttaja alustaa ADHD- ja
Autismikirjoilloissa. Ke 21.10. ADHD- ja to 5.11. Autismikirjo -illat klo 18.00 – 19.30. Illoissa
keskitytään lasten ja nuorten oirekuvaan, haasteisiin ja vahvuuksiin.
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Vapaa-aikatoimi

Koko perheen yleisurheilukisat

Koko perheen perinteikkäät yleisurheilun keskiviikkokisat
keskustan urheilukentällä klo 18.00 alkaen. (3.6. 10.6. 17.6.
29.7. 5.8. 12.8.)
Ilmoittautuminen tapahtuu kello 18.00–18.15 keskustan
urheilukentällä.
Keskiviikkokisojen toinen palkintojenjako suoritetaan ennen
kunnanmestaruuskisojen lajien alkua. Järjestäjät: Vilpas,
Alku, Taimi, vapaa-aikatoimi.

KUNNANMESTARUUS
YU-KISAT
Ke
19.8.
keskustan
urheilukentällä klo 18.00 alkaen. Ilmoittautuminen tapahtuu
kello
18.00–18.15
keskustan
urheilukentällä.
Huom!
Keskiviikkokisojen toinen palkintojenjako suoritetaan ennen
kunnanmestaruuskisojen lajien alkua. Järjestäjät: Vilpas, Alku,
Taimi, vapaa-aikatoimi. Lajit ilmoitetaan myöhemmin.

Kuvat vuoden 2017 kesäkisoista otti kesäsomettajamme Satu
Salonen
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Parkkojan koulun uusi lähiliikunta-alue
Parkkojan koulun läheisyyteen on rakennettu uusi lähiliikuntapaikka, joka palvelee kaiken
ikäisiä ihmisiä. Alueelta löytyy peliareena, ulkokuntosali, juoksurata, pituushyppypaikka
sekä penkkiympyrä, jota voi hyödyntää erilaisissa jumpissa. Kuntoilua varten on erittäin
monipuoliset laitteet eivätkä treeni-ideat lopu kesken!
Liikunta-alue suorastaan houkuttelee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja. Kavereiden
kanssa voi ottaa sprinttejä juoksusuoralla tai pelailla katukorista peliareenalla. Ikäihmisiä
varten löytyy tasapainoa haastava rata, joka toisaalta palvelee myös perheen pienimpiä.
Pornaisten liikuntapalvelut järjestävät kesäkuun aikana Parkkojan lähiliikunta-alueella
kaikille avoimia ja ilmaisia ryhmäliikuntatunteja. Toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee osallistumaan. Vapaa-aikapalvelut ottavat mielellään palautetta vastaan
lähiliikunta-alueesta sekä liikuntapalveluista. Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja
aktiivista kesää!

Kuntosali ja syksyn toiminnat
Kuntosali on normaalisti auki 1.6. alkaen. Kuntosalikortteja voi tiedustella
vapaa-aikapalveluilta, ennen kesäsulkua. Vapaa-aikapalvelut ovat
kiinni 6.7.–2.8. Liikuntaryhmät sekä muu toiminta käynnistyy jälleen
syyskuussa.
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Kesäjumppa

Lämmittele aluksi itsellesi mieluisella tavalla 5-10 min.

Esimerkiksi: Reipas marssi, polvennosto käynti, hölkkä tms. Tärkeintä on saada koko
kehon lihakset lämpimiksi ja pieni puuskutus päälle ennen jumppaa.
Tee jokaista liikettä 10-20 toistoa 2-4 kierrosta.
1.) Askelkyykyt taakse ja ylävartalonkierto
Moninivelliike, joka kohdistuu reisiin, pakaroihin
ja keskivartaloon.
Liike harjoittaa mm: lihaskestävyyttä,
koordinaatiokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta.
Asetu lantion levyiseen haara-asentoon
ryhdikkäästi. Jännitä kevyesti vatsalihaksia.
Lähde astumaan vuoro jaloin pitkä askel
taakse ja kierrä ylävartaloa aina etummaisen
jalan puolelle.
Kurkkaa, että varpaat ja polvet osoittavat
samaan suuntaan suoraan eteenpäin ja
ylävaratalo pysyy ryhdikkäästi suorassa, eikä
lähde kaatumaan eteenpäin.
Kevennetty:
Ota tukea toisella kädellä puusta ja tee alkuun
pienempi liikerata, ilman
ylävartalon kiertoa.
Haaste:
Nappaa syliin rinnalle kivi lisäpainoksi.

2.) Punnerrus
Moninivelliike, joka kohdistuu hartioihin, käsiin
ja keskivartaloon. Liike harjoittaa mm.
lihaskestävyyttä ja liikehallintaa.
Seiso noin puoli vartalon mittaa
puunrungosta. Aseta suorat kädet puuta
vasten, niin, että ranteet ja olkapäät ovat
samassa linjassa. Jännitä keskivartaloa.
Lähde punnertamaan rintaa käsien väliin.
Pidä vartalo tasaisena pakettina koko liikkeen
ajan.
Haaste: Kokeile punnerrusta yhdellä kädellä
puuta vasten. Haastetta saat myös
punnertamalla penkkiä tai maata vasten.
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3.) Kyykky + pystypunnerrus
Moninivelliike, joka kohdistuu reisiin, pakaroihin, keskivartaloon ja hartioihin
Liike harjoittaa mm. lihaskestävyyttä ja liikehallintaa.
Asetu hartioiden levyiseen haara-asentoon, polvet ja varpaat osoittaen hieman ulospäin
samassa linjassa. Jännitä vatsalihaksia kevyesti ja ota kivi syliin rinnalle hyvässä ryhdissä.
Lähde laskeutumaan kyykkyyn selkä suorana ja ylös ponnistaessa työnnä kivi suorille
käsille, niin että kädet ovat korvien kanssa samassa linjassa. Pidä paino enemmän
kantapäiden alla.

Kevennettynä:
Tee kyykky ja ylös
työntö ilman
kiveä
ja pienemmällä
liikeradalla.

4.) Mittarimato
Koko vartalon liike, joka kohdistuu vatsalihaksiin, hartioihin, rintaan, selkään, pakaroihin ja
reisiin. Liike harjoittaa mm: lihaskestävyyttä ja liikkuvuutta.
Seiso selkä ja jalat suorina. Taivu eteenpäin ja kosketa maata molemmin käsin.
Kävele käsilläsi eteenpäin pitämällä jalat suorana niin, että päädyt lähes
punnerrusasentoon. Kävele jaloilla eteenpäin pienin askelin pitämällä kädet maassa niin,
että päädyt takaisin alkuasentoon.

Teksti ja malli Anu Pesonen
Kuvat Simo Tynkkynen

Loppuun verryttele itsellesi mieluisella tavalla muutaman
minuutin ajan. Esimerkiksi: Reipas marssi, polvennosto käynti,
hölkkä tms. Ravistele käsiä, hartioita ja jalkoja.
Lopuksi voit tehdä pumppaavia ja lyhyitä venytyksiä (10-15 sek.
liike).
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Yhteistyökumppaneiden terveiset

Yhdistyksemme on jo 18 vuoden ajan järjestänyt Keski-Uudenmaan alueella
omaishoitoperheiden
hyvinvointia
tukevaa
toimintaa.
Vuodesta
2017
lähtien
yhdistyksemme
toiminta
on
laajentunut
entisestään
STEA:n
avustaman
ja
jatkuvarahoitteisen OmaisOiva-toiminnan ja kahden palkatun työntekijän myötä.
Tavoitteenamme on edistää omaishoitoperheiden hyvinvointia ja tukea omaishoitajien
jaksamista tarjoamalla tietoa ja erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia, kuten
vertaistukiryhmiä, kaikille avoimia teemallisia kohtaamispaikkoja, yksilöllistä ohjausta ja
neuvontaa, valmennusta sekä etsivän työn infopisteitä. OmaisOiva-toimintamme on
tarkoitettu kaikenikäisille omaistaan tai läheistään enemmän tai vähemmän hoitaville, eikä
mukaan
tuleminen
edellytä
esimerkiksi
yhdistyksen
jäsenyyttä
tai
virallista
omaishoitajuutta – päinvastoin toivommekin, että tavoittaisimme omaistaan hoitavia yhä
varhaisemmassa vaiheessa tuen ja tiedon pariin!
Koronatilanteesta johtuen jaoimme monien muiden toimijoiden tavoin hyvin
poikkeuksellisen kevätkauden sekä huolen siitä, kuinka voimme tukea kohderyhmäämme
tässä poikkeuksellisessakin tilanteessa. Olemme kaikki olleet aivan uuden äärellä, ja
kevään aikana onkin otettu melkoisia digiloikkia.
Koska kohderyhmämme kuuluu suurelta osin riskiryhmään, suunnittelemme tällä hetkellä
kahdenlaista syksykautta. Toiveenamme on, että voisimme syksystä alkaen järjestää
jälleen tuttuun tapaan kasvokkaisia kohtaamisia turvallisuusasiat huomioon ottaen.
Pornaisissa jatkuisi tällöin kerran kuukaudessa tiistaisin kokoontuva Hyvinvointitreffit-ryhmä,
jossa tunnin mittaisten tapaamisten aikana haetaan yhdessä voimavaroja arkeen
keskustellen ja erilaisten kevyiden harjoitteiden avulla. Ryhmä on kaikille läheistään
hoitaville avoin ja mukaan voi tulla niille kerroille kuin itselle sopii. Ryhmälle suunnitellut
kokoontumisajat ovat tiistait 22.9., 20.10., 17.11. ja 8.12. klo 14.15-15.15, Yhdistystalo Pytingissä
os. Kirkkotie 172.
Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja hallituksen antamia ohjeistuksia ja suosituksia.
Mikäli syksynkin osalta tilanne erityisesti riskiryhmien osalta näyttää siltä, ettei ole turvallista
kokoontua kasvokkaisiin tapaamisiin, käynnistämme tällöin syksyn toimintaamme etänä,
verkon ja puhelimen välityksellä. Käytössämme on mm. verkkoalusta, joka mahdollistaa
erilaisten ryhmien ja tapaamisten järjestämisen helposti ja turvallisesti, liittyminen
kohtaamisiin tapahtuu esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettävän linkin
kautta. Tarkoituksenamme on tarjota muun muassa erilaista ryhmätoimintaa, teemallisia
pop up - kohtaamisia, valmennusta sekä ohjausta ja neuvontaa etävälitteisesti.
Ennen
kaikkea
tämän
poikkeustilanteen
äärellä,
kuulisimme
mielellämme
kohderyhmämme ajatuksia ja toiveita toimintamme suhteen. Millaiseen toimintaan Sinä
osallistuisit? Mistä aiheista tai teemoista tahtoisit saada lisää tietoa? Kaipaisitko erilaisia
välineitä arkenne tueksi?
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Mitä Sinulle kuuluu?
Kuinka voisimme olla Sinun avuksesi?
Ota kynnyksettä yhteyttä yhdistyksemme työntekijöihin,
tai laita viesti anonyymisti internetsivujemme palautelomakkeen kautta:
https://www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi/yhteystiedot/
Kuulumisesi, ideasi ja toiveesi ovat meille arvokkaita.
Lämpöisin ajatuksin, yhteydenottoasi toivoen & kaunista kesää toivottaen

OmaisOiva ohjaaja Laura
puh. 050 320 3962
laura.kosonen(at)omaisoiva.net

OmaisOiva koordinaattori Heidi
puh. 050 306 6812
heidi.puumalainen(at)omaisoiva.net

www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi
Facebook: Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Laukkosken luontopolku suljettu
Laukkosken luontopolku on suljettu toistaiseksi Korona pandemian leviämisen estämiseksi.
Polun kestokyky on tullut äärirajoille ja käytön jäljet näkyvät luonnossa. Luontopolku on yksityisillä mailla.
Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu luvaton tulen teko, koirien vapaana pitäminen eikä ihmisten pihapiirissä
liikkuminen. Autojen runsas paikoitus kapealla tiellä aiheuttaa ongelmia yleiselle tienkäytölle.
Haluamme säilyttää polun luontoarvot ja ylläpitää polun jatkossakin. Tervetuloa polulle rajoitusten päätyttyä.
Pahoittelemme tilannetta.
Laukkoskelaiset ry
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PORNAISTEN KUNTA TOIVOTTAA

Hyvää
Kesää!
Pornaisten kunnan tiedotuslehti
Vastaava päätoimittaja: Hannu Haukkasalo
Päätoimittaja: Riitta Samola
Kunnan kuvat: Simo Tynkkynen
Painosmäärä 2500 kpl
Paino: Silverprint Oy
Jakelu: Jakelujuniorit Oy, Kesäkuu 2020

