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Koronan vuosi – Pornaisissakin
Vuosi 2020 tullaan aina muistamaan siitä,
että koronavirus sääteli oikeastaan
kaikkea toimintaa yhteiskunnassamme.
Moni sellainen asia,joita olimme tottuneet
pitämään itsestään selvänä, ei enää sitä
ollutkaan. Puhutaan jopa ”uudesta
normaalista”. Kuitenkin vasta rokotteen
käyttöönoton jälkeinen aika kertoo, onko
paluuta aikaisempaan ja jos, niin missä
määrin.
Vielä helmikuussa kaupattiin lomamatkoja ulkomaille, mutta sitten
paheneva tautitilanne pakotti rajoituksiin ja suurin osa yhteyksistä
peruttiin. Vaikka kesän ajaksi matkustaminen hieman vapautui, niin
tällä hetkellä ulkoministeriö kehottaa koronaviruspandemian johdosta
välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. Euroopan maista vain
Vatikaanista voi matkustaa Suomeen rajoituksetta. Asiaa
kummemmin tuntematta mietityttää, miten se on mahdollista, sillä
Vatikaanilla ei tietääkseni ole omaa lentokenttää..

Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo käynnissä olevan kunnantalon
julkisivuremontin edessä.

Koronavirus iski toden teolla yritystoimintaan maaliskuun puolivälissä. Monen yrityksen tilauksista tai varauksista
saattoi kadota yhdessä viikossa puolet tai toiminta saattoi muuttua kertaheitolla kannattamattomaksi. Tämä taas
johti lomautuksiin ja irtisanomisiin. Ravintola- ja matkailuala sekä erilaiset palveluyritykset kärsivät rajoituksista eniten,
ja valtio pyrki kompensoimaan menetyksiä tukitoimin. Kuntakin oli mukana yksinyrittäjien tukemisessa, vaikka
valtiolta saatua rahaa jakoikin.
Erilaiset kokoontumisrajoitukset, vanhusten suojaamistoimet sekä koulutyön siirtyminen etäopetukseen vaikuttivat
myös kunnan toimintaan. Tilaisuuksia peruttiin tai siirrettiin nettiin. Luovuus kukoisti, kun keksittiin tapoja tehdä asioita
uudella tavalla. Tutuksi tulivat myös erilaiset etäkokoukset -todennäköisesti jäädäkseen.
Työ korona-asioissa on ollut hyvin konkreettista. Johtoryhmäkin on käsitellyt säännöllisesti sellaisia käytännön toimia
kuten vanhusten kauppa-avun tai etäkoululaisten ruokailun järjestäminen, erilaisten ohjeistusten antaminen koronalta
suojautumiseen sekä yksittäisenä asiana maskitilaukset ja maskien jakaminen. Muilta osin pyritty toimimaan
mahdollisimman normaalisti.
Koronaan on Pornaisissa tätä kirjoitettaessa sairastunut 17 henkilöä ja siihen altistuneita on moninkertainen määrä.
Muistattehan olla varovaisia, pestä kädet usein, välttää tartuntatilanteita ja käyttää maskia. Kyllä tämäkin tauti tästä
hellittää. Jos koronan vaikutuksista haluaa etsiä jotakin myönteistä, tällaisia asioita voisivat olla piristysruiske kotimaan
matkailulle ja etätöiden ja etäkokousten myötä vähentynyt liikkumistarve, josta ympäristökin kiittää. Jonkin verran
korona on vaikuttanut myös ihmisten asumistoiveisiin. Lisääntynyt kaipuu ulkoilmaelämään ja väljempään asumiseen
saattaa vielä kääntyä Pornaisten eduksi. Osaksi tai pääosin etätöitä tekevälle hyvien tietoliikenneyhteyksien
Pornainen saattaa olla ihan varteenotettava vaihtoehto asuinkunnaksi.
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Pornaisten asukkaille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Rentouttavaa Joulunaikaa ja hyvää Uutta Vuotta 2021!
Hannu Haukkasalo
kunnanjohtaja
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Ajankohtaiset

Pornaisten kunnantoimiston ovet on suljettu määräaikaisesti
30.11.2020-31.12.2020 väliseksi ajaksi vallitsevan tautitilanteen
vuoksi. Varaa tapaamisaika etukäteen. Kunnan henkilöstön
yhteystiedot löydät kunnan nettisivuilta.

Pornaisten nuorisotalo (Ponu) suljetaan loppuvuoden ajaksi.
Kirjaston rajoitetut korona-ajan aukioloajat:
ma–to klo 9–17 (itsepalveluaika 9–12)
pe klo 9–15 (itsepalveluaika 9–10)
Kirjaston poikkeukselliset joulukuun aukioloajat:
ke 23.12. klo 9–15
suljettu 24.–27.12. – palautusluukku on auki
to 31.12. klo 9–15
suljettu 1.–3.1.2021 – palautusluukku on kiinni
Muut muutokset/säännöt:
maksimissaan kymmenen (10) henkilöä kerralla kirjastossa
ryhmä = 2 henkilöä
pikainen asiointi suotavaa, ei turhaa oleskelua kirjaston tiloissa
vahva maskisuositus kaikille kirjaston käyttäjille
kaikki tapahtumat peruttu loppuvuodelta

Huom! Koronasta saattaa aiheutua muutoksia aukioloaikoihin.
Tarkasta ajantasaiset tiedot kunnan nettisivuilta.
Huom! Kasvomaskijakelu on edelleen käynnissä kirjastossa.

Vähävaraiset kuntalaiset saavat maksutta kolme pestävää kankaista
kasvomaskia. Maskit voi hakea vain kerran omaan käyttöön. Muutoin asukkaat
hankkivat ja kustantavat maskit itse.

2

2

Pornaisten kunnan kuntosali ja koulujen (Parkkoja, Mika Waltari ja
Yhtenäiskoulu) liikuntasalit suljetaan uusien koronaohjeistusten
mukaisesti 28.11.-20.12.2020.
Uudet rajoitukset koskevat niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin
harrastetoimintaa. Tältä ajalta emme peri käyttäjiltä maksua.
Suosittelemme seuroja käyttämään etäyhteyksiä valmennuksien
suhteen mahdollisuuksien mukaan.
Myös Pornaisten kunnan järjestämä ryhmäliikunta on tauolla loppuvuoden.
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Keusote

Suojaa itsesi ja muiden terveys
käyttämällä kasvomaskia!

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja
estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskeina
voi käyttää erilaisia itse valmistettuja tai kaupoista hankittavia
kankaasta tai muista materiaaleista valmistettuja maskeja.
Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain.
Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että
mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Maskin
käytön lisäksi, on tärkeää noudattaa riittävää turvaväliä ja
käsi- ja yskimishygieniaa. Jos maskin käyttö arveluttaa, on
aina turvallisempi käyttää sitä kuin olla käyttämättä. Mikäli et
terveydellisistä syistä voi käyttää kasvomaskia, on visiirin
käyttö suositeltavaa.

Käytä kasvomaskia seuraavissa tiloissa
-Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella.
-Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
-Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
- Keusoten toimipisteissä

Esimerkkejä julkisista sisätiloista, joissa maskin käyttöä suositellaan
- Kaupat ja ostoskeskukset
- Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
- Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
- Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset
tilat ja pukeutumistilat)
- Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
- Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
- Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
- Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
- Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten
esittämiseen käytettävät tilat
- Museot ja galleriat
- Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja
- Festivaalit ja markkinat jos sisätiloja
- Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien
tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
- Terveysasemat, neuvolat ja muut asiakaspisteet
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Voit ehkäistä koronavirustartuntaa ja tartunnan leviämistä
noudattamalla turvaohjeita:
-

noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa
käytä kasvomaskia tai visiiriä
huolehdi riittävästä turvavälistä
sairasta kotona
älä liiku julkisilla paikoilla, koulussa tai työpaikoilla oireisena
hakeudu koronanäytteenottoon lievissäkin oireissa
seuraa aktiivisesti koronasuosituksia
tieto voi muuttua nopeastikin

Lisää tietoa, ajankohtaiset tiedotteet ja suositukset
www.keskiuudenmaansote.fi/koronavirus

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on julkaissut oman
mobiilisovelluksensa
MyKeusote-äppi on ladattavissa maksutta sekä Googlen Play-kaupasta että Apple
Storesta.
Sovellus tuo Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan
tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalveluiden uutiset käden ulottuville.
Sovelluksen kautta saat myös heti tietoosi viimeisimmät Korona-tiedotteet!
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Keuke
Jeesi - yrittäjän oma tsemppari
Personal trainer on hyvä ratkaisu, kun haluat kehittää kuntoasi ja kasvattaa
lihaksiasi. Eikö olisi kiva, jos olisi myös sellainen personal trainer, joka
tsemppaa sinua yrittämisessä? Nyt on. Jeesi-palvelu on tehty tukemaan
pienyrittäjiä omassa jaksamisessa ja yrittäjätaitojen vahvistamisessa.
Keuke on lanseerannut uuden palvelun, Jeesin. Kenelle
Jeesi on tarkoitettu yrityskehittäjä Minna Lojander?
Jeesi on tarkoitettu yksinyrittäjille ja pienyrittäjille, jotka
tarvitsevat apua ja tsemppausta omaan jaksamiseen ja
kehittymiseen. Tutkimusten mukaan melkein 70
prosenttia yksinyrittäjistä hakee kasvua, mutta esteenä
on käytettävissä olevan ajan rajallisuus sekä
työllistämiseen liittyvät riskit. Tämän yhtälön
ratkaisemiseen me tuomme oman panoksemme ja
osaamisemme.
Mihin asioihin pienyrittäjät eniten kaipaavat apua?
Yritysten tärkeimmät kehittämistarpeet ovat pysyneet
pitkään samoina. Ne ovat myynti, henkilöstön koulutus
sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Pienissä yrityksissä
nämä nivoutuvat suoraan yrittäjän yrittäjätaitoihin, sillä
monesti yrittäjä on toimitusjohtaja, myyjä, henkilöstöjohtaja ja montaa muuta.
Monilla yrittäjillä on myös haasteita oman jaksamisen kanssa – ainakin jossain vaiheessa yrittäjän
polkua. Pahimmillaan yritys joudutaan lopettamaan, vaikka liikeidea olisi toimiva ja kannattava. Jeesi
auttaa myös resurssoinnissa ja toimintojen järkeistämisessä. Esimerkkinä voisi olla vaikka jonkin
toiminnon ostaminen alihankintana, jos lisäkäsien palkkaaminen ei ole järkevää.
Miten henkilökohtainen sparraus käytännössä toimii?
Me keukelaiset toimimme vähän kuin personal trainerit. Kannustamme, tarjoamme oikeat työkalut ja
tiedot kehittymiseen ja potkimme tarvittaessa liikkeelle. Jokaiselle yrittäjälle tehdään oma
henkilökohtainen suunnitelma ja kehittämisohjelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisillä
tapaamisilla ja puhelimitse.
Mitä muuta Jeesi tarjoaa?
Henkilökohtaisen sparrausohjelman lisäksi järjestämme yhteisiä voimatreenejä 3–5 yrittäjälle kerrallaan
eri yrittäjätaitojen teemoista. Lisäksi kaikki hankkeeseen osallistuvat yrittäjät kootaan yhteen
treenaamaan verkostoitumista ja hyvinvointia. Kohtaamista, tapaamisista, kokemuksista ja
onnistumisista tuotetaan myös vlogeja, jotka toimivat inspiraationa ja esimerkkinä muille yrittäjille
ympäri Suomen.
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Miten pääsen mukaan?
Ottamalla yhteyttä suoraan meihin Jeesin
yhteyshenkilöihin. Kysy rohkeasti lisää ja
ilmoittaudu mukaan!
Yrityskehittäjä Minna Lojander,
041 525 8485,
minna.lojander@keuke.fi tai
yrityskehittäjä Marianne Ahvenranta,
050 575 8228,
marianne.ahvenranta@keuke.fi.

Pornaisten kunnanvaltuuston
jäsenet kiittävät kuntalaisia ja
kunnan työntekijöitä kuluneesta
vuodesta 2020.
Toivotamme rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta 2021!
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Hallinto- ja taloustoimiala
Pornaisten kunta oli mukana asuntomessuilla
Pornaisten kunta oli mukana Tuusulan
asuntomessuilla 3-30.8.2020. Yhteistyössä
Kuuma-kuntien kanssa toteutettiin yhteinen
asumisen markkinointikampanja teemalla
”Elämä on grillijuhlaa”. Kampanjan
tarkoituksena oli nostaa Kuuma-kuntien
(Pornainen, Järvenpää, Sipoo, Hyvinkää,
Nurmijärvi, Tuusula, Kirkkonummi, Kerava,
Mäntsälä ja Vihti) tunnettavuutta ja
asumisen mahdollisuuksia.
Asuntomessuilla kävi yhteensä n. 70 000
vierailijaa ja digikampanja keräsi lähes
miljoona silmäparia. Pornaisten kunnan
johtoryhmästä oli kahtena messupäivänä
edustus Kuuma-kuntien messupisteellä,
jolloin viestittiin erityisesti kunnan asioista
messuvieraille.

Pornaisten kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo ja opiskelijaharjoittelija
Wilma Laaksonen Kuuma-kuntien yhteisellä messupisteellä elokuussa.

Kuuma-kuntien
yhteisessä
messulehdessä oli
kuntaesittelyt
kaikista kunnista ja
lisäksi jaettiin
Kuumia grillivinkkejä.
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Seija Marttila - 40 vuotta kunnan palveluksessa
”Hallintojohtaja Seija Marttilalle tuli 40 vuotta täyteen kunnan
palveluksessa. Marttila aloitti työt Pornaisten kunnan palveluksessa
30.10.1980 kunnansihteerin virassa. Kunnansihteerin tehtävistä hän
siirtyi nykyiseen hallintojohtajan tehtävään vuonna 2004.
Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena ja sijaisuuksia on aika
ajoin tullut pidempiäkin jaksoja. Seija tunnetaan Kuntalaki ja KVTEStaitajana ja hän toimii kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa
sihteerinä ja valmistelijana.
Asianosaavan ihmisen vaikutus kokouspykälien valmistelussa on
vaikuttanut mm. siihen, että kunnan päätöspöytäkirjoista ei juuri tule
valituksia muotovirheiden vuoksi. Seijan osaaminen ja historiatiedot
ovatkin vakiinnuttaneet työyhteisöön lausahduksen ”Kysy Seijalta, Seija
tietää”.

Kysytään Seijalta, miten kunnan toiminta on
kehittynyt/muuttunut ihan alkuvuosista nykypäiviin
verrattuna?
Neljässäkymmenessä vuodessa toiminta on kehittynyt ja muuttunut
tosi paljon. Esim. 1980-luvun alussa esityslistat ja pöytäkirjat
kirjoitettiin kirjoituskoneella ja monistettiin vahamonistuskoneella. Ei
ollut kännyköitä eikä sähköpostiviestintää. Tänä päivänä viestintä on
nopeaa ja monikanavaista ja sähköiset palvelut ovat tulleet
jokapäiväiseen toimintaan.
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö sekä verkostoyhteistyö on lisääntynyt.
Kunta on siirtynyt Itä-Uudenmaan liitosta Uudenmaan liittoon
vuoden 1994 alusta ja liittynyt KUUMA-kuntien joukkoon vuonna
2005.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa muutokset ovat olleet mielestäni
suurimmat. 1980-luvulla kunta kuului Porvoon seudun
kansanterveystyön kuntayhtymään, jonka jälkeen terveystoimi siirtyi
kunnan omaksi toiminnaksi vuoden 1995 alusta. 1.1.2009 alkaen
sosiaali- ja terveyspalvelut tuotti Mustijoen perusturva Mäntsälästä ja
vuoden 2018 alusta kunta liittyi Keski-Uudenmaan Sote
kuntayhtymään.

Uusimaa lehti 11.11.2010

Mikä on parasta työssäsi?
Parasta on monipuoliset ja mielenkiintoiset tehtävät ja laaja
tehtäväkenttä, olen saanut olla monessa mukana ja nähdä
aitiopaikalta kunnan toimintojen kehittymisen vuosikymmenten
aikana.
Mistä työsaavutuksesta olet erityisen ylpeä?
En osaa mainita mitään yhtä erityistä työsaavutusta. Olen ylpeä siitä,
että olen saanut olla yhtenä tiimin jäsenenä kehittämässä ja
toteuttamassa palveluja kuntalaisille yhdessä työtovereiden ja
luottamushenkilöiden kanssa. Tiimityötähän tämä on.
Pornaisten kunta kiittää Seijaa sitoutumisesta,
innostuksesta ja merkittävästä panostuksesta kunnan
kehittämiseen!

Mäntsälän viikkouutiset 12.12.2004
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Talousarvion toteutuminen 9/2020 ja
talousarviolähtökohdat
Vaikean koronakevään jäljiltä odotettiin, että vuosi 2020 tulee olemaan taloudellisesti heikko. Kunnan
talouden heikkenemiseen reagoitiin heti ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen kartoitettiin
säästötoimenpiteitä yli 378 tuhannella eurolla. Käyttötalouden säästötoimenpiteistä huolimatta
toimintakatteen ennustetaan olevan jopa 700 tuhatta euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.
Toimintakuluja kasvattaa ennustettua suuremmat sote-menot (Keusoten maksuosuuden merkittävä kasvu
sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvaminen pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyessä). Myös
toimintatuotoissa arvioidaan jäävän yli 140 tuhatta euroa alle alkuperäisen talousarvion. Toimintatuottoja on
alentanut mm. koronasta aiheutuvat sulut ja ennustettua heikommat myyntivoitot.
Valtio tuli kuntia vastaan merkittävillä koronatukiavustuksilla ja valtio tekikin ennätykselliset
7.
lisätalousarvioesitystä. Koronavirusepidemian vaikutukset tämän vuoden verotuloihin olivat myös pelättyä
pienemmät. Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan talouden osalta ennustetaan positiivista tulosta vuodelle
2020. Tilikauden tulokseen liittyy vielä epävarmuutta loppuvuoden osalta mm. verotuloissa ja sotemenoissa.
Kunnan
osavuosikatsaus
3/2020 ajalta 1.130.9.2020
TP2019= Tilinpäätös
2019
ATA2020= Alkuperäinen
talousarvio 2020
MTA2020 = muutettu
talousarvio 2020
TPE 2020 =
Tilinpäätösennuste
vuodelle 2020

Vuosi 2021 kuntataloudessa
haasteellinen
Näillä näkymin vuodelle 2021 valtion
koronatuet ovat merkittävästi pienemmät.
Työttömyyden ei ennusteta palaavan täysin
koronaa edeltävään aikaan ja koronasta
aiheutuvat verotulomenetykset
kohdentuvat myös vuoteen 2021. Myös
sotemenoissa tulee näkymään hoitojonojen
purkamiseen liittyvät kustannukset.
Verorahoituksen vajetta pitäisi pystyä
paikkaamaan käyttötalousmenojen
leikkauksilla ja yrittää saada toimintuottojen
määrää kasvatettua. Tiukka talouskuri tulee
jatkumaan myös taloussuunnitelmakaudella.

Kuntien veroprosentteja vuodelle 2021

Punaisella värillä on merkitty ne veroprosentit joita on korotettu
vuodesta 2020. Kuuma-kunnista neljä korotti veroprosenttejaan.
Pornaisten kunnan veroprosentit pysyvät ennallaan.
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Kuntakehitys

Kuntakehityksen käynnissä olevat investoinnit
Tämän vuoden investointisuunnitelmassa olleet Kunnanviraston julkisivuremontti,
Laidunalueen asemakaavan ensimmäinen vaihe, juoksuportaiden rakentaminen ja
kuntoradan peruskorjaus ovat käynnissä. Linnunlaulun päiväkodin laajennus siirtyy
toteutettavaksi ensi vuonna.

Kunnanviraston julkisivuremontti
Kunnanviraston
julkisivuremontti etenee
aikataulussaan.
Kunnanviraston suojaaminen
aloitettiin lokakuussa. Töiden
arvioidaan valmistuvan
tammikuussa 2021. Julkisivun
ollessa huputettuna, käynti
kunnantalolle on Kirkkotien
suunnasta katsottuna
oikealta reunalta
henkilökunnan käyntiovesta.
Hankkeen kustannusarvio
350 000 euroa näyttäisi
alustavan arvion mukaan
alittuvan.

Parkkojan lähiliikuntapaikka
Parkkoajan lähilikkuntapaikan kokonaisuus valmistuu tänä vuonna. Hanke uloittui useammalle
vuodelle. Likimain puolen miljoonan euron hankkeelle myönnettiin ulkopuolista rahoitusta
yhteensä 100 000 euroa.

Vuodelle 2021 siirtyvät investoinnit
Vuodelle 2021 siirtyi Linnunlaulun laajennuksen lisäksi mm. nuorten oleskelukatoksen
rakentaminen. Katokselle ollaan etsitty sopivaa paikkaa ja sen löydyttyä aloitetaan
lupaprosessi ja rakentaminen. Kirjaston jäähdytyksen suunnittelun jälkeen toteutus on ensi
vuonna.
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Pellavarinteen tonttien markkinointi käynnistyy
Pornaisten uusimman tonttialueen Pellavarinteen tontit tulevat varattavaksi keväällä.
Pellavarinne on Laidunalueen asemakaava-alueen ensimmäisen vaiheen tonttialue.
Alueelle on tulossa kunnallistekniikka sekä katuvalot jo keväällä.
Pellavarinne täydentää kunnan muita myytäviä asuinalueita; Kartanorinne, Linnunlaulu
ja Ylijoki.

Tekninen isännöitsijä Jari Koskela ja Tekninen johtaja Antti Ikonen Pellavarinteen tonttialueella
Tällä hetkellä alue on viljelys- ja
metsämaata. Asemakaavaalueeseen kuuluvat tiet ovat idässä
kulkeva Kirkkotie ja pohjoisreunalla
kulkeva Laiduntie. Lisäksi alue
rajautuu etelässä Onnentaipaleeseen.
Alueelta avautuu näkymiä
pääasiassa lounaaseen – luoteeseen
kohti Mustijokea. Itä- ja eteläsuunnat
ovat puustoisempia.
Lisätietoja:
kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo
hannu.haukkasalo@pornainen.fi

Pellavarinteen sijainti
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Sivistystoimi

Sivistystoimen kuulumisia

Poikkeuksellinen vuosi kääntyy
joulun odotukseen
Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vuosi sai
odottamattoman käänteen maaliskuussa, kun
koronavirukseen liittyen koko Suomi siirtyi poikkeusaikaan. Kuluvan vuoden aikana tartuntamäärien kehitys
on heilahdellut laidasta laitaan, mutta onneksi kesää
pystyttiin viettämään kohtuullisen normaaleissa
olosuhteissa. Tautitilanteen pitkittyminen aiheuttaa
varmasti kaikissa meissä väsymystä ja turhautumista,
vaikka toisaalta nykyisen kaltainen kehitys oli jo
ennustettavissa keväällä. Onneksi joulu on jo tulossa
nurkan takana, jolloin toivottavasti mahdollisimman
moni pystyy rentoutumaan ja lataamaan akkuja oman
perheen parissa. Joulumieltä ei kannata unohtaa edes
siinä tilanteessa, että tätä joulua vietettäneen monen
osalta tavallista pienemmässä porukassa.

Sivistysjohtaja Jari Wäreellä on ollut kiireinen vuosi

Kuvaruutu ei korvaa ihmisten välistä kohtaamista
Koronakevään kokemusten perusteella lähiopetuksen merkitys erityisesti pienille ja tukea tarvitseville
oppilaille korostui. Vaikka etäopetusmahdollisuudet ja siihen liittyvä osaaminen ottivat ison loikan eteenpäin,
ei kuvaruutu selvästikään korvannut ihmisten välistä kohtaamista. Voisi ajatella, että tämä on positiivinen
uutinen kaikille tulevaisuudesta huolestuneille. Edes koneen välityksellä toimiva ihminen ei pysty korvamaan
tavallista ihmisten välistä kanssakäymistä. Luonnollisesti vaihtelua kokemusten osalta oli runsaastikin, mutta
suuri osa oppilaista, huoltajista ja opettajista koki, että oppimisessa edistymisessä ja hyvinvoinnissa jäätiin
jälkeen lähiopetuksessa saavutettavista tuloksista.
Tulevan vuoden suunnittelu etenee
Tänäkin poikkeuksellisena vuotena moni asia etenee samalla aikataululla kuin muinakin vuosina. Yksi tällainen
asia on talousarvion laatiminen, joka ohjaa kunnan toiminnan kokonaisuutta. Toimintaan liittyvien
määrärahojen ja tavoitteiden lisäksi talousarviossa päätetään investoinneista, jotka näkyvät kunnassa uusina
rakennuksina, olemassa olevien korjaamisena tai muina konkreettisina hankkeina. Sivistystoimen osalta yksi
odotetuimmista on Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen rakentaminen, jonka valmistuminen tapahtunee
alkuvuodesta 2022. Laajennuksen avulla kunnan varhaiskasvatukselle saadaan hyväkuntoiset, toimintaa hyvin
palvelevat tilat kymmenien vuosien ajaksi. Perusopetuksen osalta keskeisimpänä investointeihin liittyvänä
tavoitteena on laatia Yhtenäiskoulun alueen kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelma. Lisäksi vapaa-ajan
toiminnan edellytysten parantaminen jatkuu Kotojärven kehittämissuunnitelman mukaisesti vaihe kerrallaan.
Kauan odotetut kuntoportaat ovat jo valmistumassa tätä kirjoitettaessa ja ensi vuodelle suunnitellaan
esteetöntä kuntopolkua. Koronasta huolimatta paikalleen ei pidä jäädä monessakaan merkityksessä.
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!
Hyvää joulun odotusta kaikille!
Jari Wäre, sivistysjohtaja
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Koulut

Laulun väri ja valo –nuottivihko ilmestyy!

Jouluksi 2020 on ilmestymässä Laulun väri ja
valo -lauluvihko, jonka laulut vievät musiikin
koskettavaan maailmaan. Sävellykset ja
sanoitukset ovat tehneet laukkoskelaiset Mika
Waltarin koulun opettajat Irja Kuisma ja Anna
Kilpeläinen. Kuvituksen on tehnyt 4. luokkalainen
Pihla Mäenpää Mika Waltarin koulusta.
Nuottigraafisen työn nuottivihkoon on tehnyt
Jorma Martikainen.
Laulun väri ja valo- lauluvihon laulut ovat syntyneet
Mika Waltarin koulun erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin
sekä näytelmiin. Laulujen aiheet ovat lasten ja nuorten
maailmasta ja ne myötäilevät vuodenaikoja. Lauluja on
laulettu koulun musiikkitunneilla ja kuoron
esiintymisissä. Laulut ovat saaneet suuren suosion
oppilaiden ja kuulijoiden keskuudessa.
Laulun väri ja valo -nuottivihko on syntynyt
tilauksesta. Laulujen nuotteja on kyselty laulun
tekijöiltä eri yhteyksissä. Aktia-säätiön tuella
nuottivihko on saatu nyt toteutettua. Vihkoon on
koottu Irjan ja Annan suosituimpia lauluja. Vihkoja
voi ostaa Pornaisten Sarinakulmasta. Laulamisen
riemua toivotellen!
Irja ja Anna
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Varhaiskasvatus

Nalleviikko Sinitiaisissa

Alkusyksystä lapset kyselivät karhuista sekä tutkivat ja pohtivat
erilaisia eläimiä. Olimme kuulleet, että viime vuonna nallet
kutsuttu kirjastoon yökylään ja siitä ideasta lähdimme kysymään
kirjastolle nallevierailua. Siitä syntyi idea Nalleviikon toteuttamiseen. Ideoita alkoi ryhmän kasvattajilla syntyä heti, mutta koska
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapset ovat osallisia
toiminnan suunnittelussa ja ideoinnissa, päätimme kysyä lasten
toiveita. Perheiden toiveet kerättiin nallekirjeellä, joka kotona
täytettiin. Kirjeistä poimimme ideoita ja suunnittelimme viikolle
ohjelmaa pienryhmissä toteutettavaksi.
Nalleviikon aikana nallet pääsivät tutustumaan Sinitiaisten
arkeen ja saivat tuntea ryhmän läheisyyden sekä huolenpidon.
Nallet saivat olla mukana niin aamukerhossa, leikeissä, ulkoilussa
ja retkillä. Muskaria nallet saivat seurata penkillä istuen kuin
konsertissa ja ruokailujen aikana nallet istuivat omassa pöydässä.
Sisällä ohjelmassa oli tutustumista toisiin nalleihin, rakentelua
palikoilla, nukkekodilla leikkiä, kirjojen lukua, isänpäivälahjojen
maalaamista ja autoleikkejä. Ulkona nallet pääsivät keinumaan,
laskemaan liukumäessä, osallistuivat hiekkaleikkeihin ja joku nalle
kävi vähän kuralätäkössäkin.

Nallet toivoivat kirjeissä: -Olisi kiva, jos
kaikki nallet leikkisivät keskenään. -Vaikka
minua vähän jännittää olla pois kotoa,
uskon pärjääväni oma lapsen hoidossa. Nukkarissa haluan lapseni kainaloon. Haluan askarrella.

Yhtenä päivänä nallet pääsivät lasten kanssa sirkukseen. Toiveena oli hattaran tekoon tutustuminen, josta
katsottiin video sirkusteltassa ja askarreltiin omat hattarat. Eräs nalle halusi hypätä liekkirenkaasta ja toinen
osallistua temppurataan, joten rakensimme lasten kanssa radan. Sirkuksen taikurilta oli karannut puput ja
kanat, joita etsittiin ulkona. Sirkuspäivänä pohdimme miltä jäätelö maistuu ja kuulimme kukon ääntä,
lasten naurua ja koimme iloista yhdessäoloa. Nallet osallistuivat viikon aikana tunteiden tutkimiseen
tunnekorttien avulla. Nallet myös oppivat erilaisia halauksia. Nallet halusivat kuvattavan itsestään
muistokuvia hauskasta viikosta päiväkodissa. Lapset saivat päivittäin äänestää oliko päivä kiva (vihreä) vai
tylsä (punainen) kiinnittämällä tassuja hillopurkkeihin.
Nallet halusivat nähdä oravan ja pöllöjä, joita nähtiinkin
monessa paikassa. Viikon lopuksi lähdimme viemään
nallet kirjastoon yökylään, jossa oli ihana pöllönäyttely.
Nallet jäivät rohkeasti ilman omia lapsiaan koko
viikonlopuksi kirjastoon. Retkellä söimme herkulliset
nallepiparit.
Lasten mielestä kaikki oli kivaa. Erityisesti mieleen jäi se,
kun nallet olivat mukana ulkona keinumassa.
-On tosi hauskaa, että on oma
viikko myös meille nalleille.
-Minun välillä jännittää tulla
päiväkotiin.
-Olette mahtava porukka!
-Tykkään paljon haleista ja olla sylissä.
-Olen kiltti ja kesy, välillä tykkään
karjua, mutta rakastan haleja ja leikkejä.
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Varhaiskasvatus
Pytingin perhekerho
Vesi ropisee vanhan talon ikkunaan ja tuulessa heiluvat kauniin keltaiset
vaahteran lehdet. Vanhassa talossa palaa pienet valot ikkunalaudalla ja ovi
kolahtaa. ”Moi” kuuluu pienen lapsen ääni eteisestä ja ovesta kurkistaa
kirkkaat silmät ja suloiset punaiset posket. Olemme Pornaisten yhdistystalo
Pytingissä avoimessa perhekerhossa, minkä lapset ovat nimenneet ”Pytingin
kerhoksi”.
Pytingin kerho on Pornaisten avoimen varhaiskasvatuksen perhekerho. Kerho on avannut
lämpimästi vanhat ovensa asiakkailleen syksyllä
2019 samalla, kun Pornaisten yhdistystalo aloitti
toimintansa kokonaisuudessaan. Pytingin kerhon
toiminta on maksutonta ja se on suunnattu kaikille
varhaiskasvatusiässä oleville lapsille huoltajineen.
Asiakkaiden toiveet ja ideat ohjaavat toiminnan
sisältöä, mikä kokonaisuudessaan pohjautuu
valtakunnalliseen ja kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Aikaamme leimaavat tapahtumat koskettivat
keväällä ja koskettavat edelleen myös kerhoa.
Pytingin kerho sulki ovensa hetkellisesti keväällä
koronan nostaessaan voimakkaasti päätään.
Edelleen asia on vahvasti pinnalla, mutta tietyillä
toimilla on perhekerho saanut jatkaa kulkuaan.

Pytingin valoisat tilat.
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Lämpimät kohtaamiset lasten ja aikuisten välillä ovat saaneet kasvaa ja kehittyä oman yhteisömme
voimin. Omalla tavallaan tietyt tapahtumat ovat myös edelleen voimista-neet yhteisöllisyyttä ja
toisista välittämistä. Jokaisen kerholaisen hyvinvointi ja osallisuus, oli sitten kyseessä lapsi tai
huoltaja, ovat tärkeässä keskiössä Pytingin perhe-kerhon ajatusmaailmassa ja sisällössä.
Tähtäimenä on, että kerhoon voi tulla kuin omaan kotiinsa. Kerholaisilta on tullut hyviä ideoita,
ehdotuksia ja palautetta koskien toimintaa ja sen suuntaa. Jokainen toive tai idea tärkeä ja
arvokas: kerhon tuleekin olla kävijöidensä näköinen.
Lisää Pytingin perhekerhon toiminnasta voit lukea
Pornaisten kunnan sivuilta kohdasta Kasvatus ja
koulutus Lasten kerhot ja perhekerhot
https://pornainen.fi/kasvatus-koulutus/lastenkerhot-ja-perhekerhot/
Toiminnan yksityiskohtaisempi sisältö löytyy
avoimilta Facebook sivuilta osoitteesta Pornaisten
avoin varhaiskasvatus (kävijän ei itsensä tarvitse
kuulua Facebookiin päästäkseen lukemaan
sisällön).
Nähdään perhekerhossa! Talvisin terveisin
kerhonvetäjät
Terhi ja Niina
Pornaisten avoin perhekerho ”Pytingin kerho”
Kirkkotie 172
07170 Pornainen

Musiikkiopiston uusi pianonsoiton
opettaja esittäytyy
Olen Hiljamaija Myllynen ja toimin pianonsoitonopettajana musiikkiopistossa. Pianon soittamisessa on monta hienoa puolta: saa oppia jatkuvasti
uutta, kertoa tarinoita ja uppoutua itse luomiinsa maailmoihin. Siksi olen
soittanut ihan pienestä pitäen.
Innostun helposti uusista asioista, ja lempijuttuni onkin, kun tunnille tulee uusi oppilas, jonka kanssa
voidaan tutustua toisiimme ja opetella yhdessä soittamaan. Pianonsoiton
lisäksi tykkään katsoa televisiosarjoja, kokata, nähdä ystäviä ja käydä juoksulenkillä. Tervetuloa pianotunneille yhtenäiskoululle!
Hiljamaija
Musiikkiopisto Pornaisissa lisätietoja: kanslia p. 091 520 2549
apulaisrehtori Sauli Tyni p. 040 4899 581
www.porvoo.fi/musiikkiopisto-pornaisissa
Tervetuloa mukaan iloiseen musiikin maailmaan!

Hillamaija Myllynen
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Kirjasto
Tulevia tapahtumia Pornaisten kirjastolla
Kirjaston Pellavasalin näyttelyitä:Tammikuu 2021 Rakkaudella Inkeri, helmikuu 2021 Leena
Sainio: Aseemista Rapuoopperaa ja maaliskuu 2021 Pauliina Hallan taidetta. Pellavasali on
maksuton näyttelytila, kysy vapaita aikoja kirjastolta!
Pyrimme järjestämään näyttelyt tammikuusta lähtien normaalisti. Myös luennot pyrimme
järjestämään mahdollisuuksien mukaan ainakin verkkoluentoina.
Seuraa ilmoittelua kirjaston nettisivuilla ja facebookissa, muutokset mahdollisia!

Luento ma 4.1. klo 17.30–19: Kirjailija, VTT Helena
Miettinen kertoo inkeriläisten tulosta Suomeen
"Inkeriläisten ensimmäinen aalto 1919–1920" ja
kirjailija, emer. prof. VTT Martti Turtola"Inkeriläisten
pelastus 1942–1944. Siirto Suomeen Jussi ja Liisa
Tenkun päiväkirjojen valossa."
Pellavasalissa on tammikuussa esillä Inkeriin liittyvä
valokuvanäyttely Rakkaudella, Inkeri – näyttely on
kunnianosoitus Inkerinmaan viimeisille suomalaisille.
Inkerinsuomalaisia vanhuksia elää historiallisella Inkerinmaalla
vuosi vuodelta yhä harvemmassa. Inkerin kulttuuriseura kuvasi
eri prjojektiensa yhteydessä 2000-luvun alkuvuosina
inkeriläisiä vanhuksia ja kokosi muistot valokuvanäyttelyksi.
Oheinen kuva Emilia Ahosesta on Pinja Sormusen
ottama.

Luento Harri Ahonen Pohjois-Norjan
rannikkoreitit ma 1.2. klo 17.30–19
Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahosen luento kirjaston
Pellavasalissa. Harri Ahonen kertoo sanoin ja kuvin PohjoisNorjan rannikon, vuonojen ja saariston kauneimmista
päiväretkikohteista, kuten Tromssan kaupungin lähitunturit,
upeat Vesterålenin ja Lofoottien saaristot sekä tarunhohtoinen Nordlandin rannikko.
Luennolla syvennytään rannikon ja saariston retkeily- ja
suojelualueisiin, kuten esimerkiksi Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille ja nuorille sekä
pienempään mutta maisemallisesti erittäin dramaattiseen
Möysalenin kansallispuistoon. Pääosassa on lisäksi eläimistö,
kuten lunnit, hylkeet ja valaat sekä tietenkin paikallinen
retkeilykulttuuri.
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Ti 4.5.2021 klo 17.30–19 Luento
Satu Hovi: Yrttikierros
kirkonkylän ja kirjaston
ympäristössä
Tule mukaan bongaamaan syötäviä kasveja
kirjaston tienoilta. Teemme
kävelykierroksen kirjaston ympäristössä ja
tutustumme siellä kasvaviin syötäviin
yrtteihin. Lähtö kirjastolta klo 17.30.
Satu Hovi on julkaissut 4 yrttiaiheista
tietokirjaa: Luonnonyrtit, Yrttitarha, Marjat
ja Metsäntutkija (Readme). Kirjat keskittyvät
kasvien ja sienien ravinto- ja
terveyskäyttöön.
Suorat lähetykset ja tallenteet löytyvät Pornaisten kunnankirjaston YouTube –kanavalta:
https://www.youtube.com/channel/UCALLfeLkrJErwQJ_9Eit9AA
Kirjastolla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia. Muutokset ovat
mahdollisia. Seuraa ilmoittelua!

PressReader –tuhansia lehtiä 80 eri kielellä
Kirjaudu sisään verkkokirjastoon helle.finna.fi ja klikkaa Omat lainat-kohdassa
PressReader-logoa päästäksesi palveluun. PressReader on käytettävissä kotoa käsin
Hangossa, Inkoossa, Pornaisissa, Porvoossa, Raaseporissa ja Sipoossa.
Sisältää tuhansia sanoma- ja aikakauslehtiä yli 80 kielellä koko maailmasta.
PressReaderin lehtiä pääset lukemaan voimassaolevalla kirjastokortilla ja pin-koodilla. Saat molemmat
kirjastosta.
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Kansalaisopisto

Mäntsälän kansalaisopisto

Ilmoittautuminen Mäntsälän kansalaisopiston uusille
kevätkauden 2021 kursseille on alkanut marraskuun lopulla. Jos
kaipaat keväälle uutta harrastusta, niin kannattaa käydä
tutustumassa tarjontaan kotisivujen sähköisessä opintoohjelmassa tarjontaan. Sieltä näet myös jo syksyllä alkaneet koko
vuoden kestävät kurssit, joille vapaita paikkoja voi kysellä opiston
toimistosta. Mainospostin mukana on marraskuun viimeisellä
viikolla jaettu ohjelman painettu versio, jossa näkyvät vain kevään
uudet kurssit.

Uusia kursseja...
Tammikuun lopulla toteutetaan uudelleen syksyllä suuren suosion saanut Hopeaketju-kurssi, joka
sopii myös aloittelijoille. Kurssilla voit tehdä vaikkapa ystävänpäivälahjaksi riipuksia tai korvakoruja,
ja myös miehekkäämpiin korumalleihin löytyy ideoita.
Maaliskuun lopussa tutustutaan ruusuihin ja siihen, miten saada ne Suomen olosuhteissa
menestymään ja kukkimaan kauniisti vuodesta toiseen. Ihanat ruusut -kurssilla käsitellään ruusun
historiaa, ruusun lajikeryhmiä ja jalostusta sekä niiden menestymistä Suomessa. Lisäksi käydään
läpi ruusupenkin perustamista, talvisuojausta, leikkaus- ja hoito-ohjeita sekä tuholaisia ja tauteja.
… sekä vanhoja tuttuja
Liikuntaa löytyy rauhallisesta joogasta tehokkaaseen lihaskuntotreeniin. Jo syksyllä alkaneissa
yhtenäiskoulun liikuntasalissa kokoontuvissa Lihaskuntotreeni- ja Core & liikkuvuus -ryhmissä on
vielä hyvin tilaa uusillekin osallistujille, samoin Halkian työväentalolla kokoontuvassa Asahissa sekä
Parkkojan koulun Lavis- ja kuntojumppa -ryhmissä.
Kevään perhemuskarissa perheen pienimmät pääsevät tutustumaan musiikin monipuoliseen
maailmaan ja opetellaan uusia ja vanhoja lastenlauluja ja leikkejä. Muskarissa pääsee musisoimaan
käyttäen rytmisoittimia ja välillä kanteleita.

Mäntsälän kansalaisopiston väki kiittää menneestä
syksystä kaikkia kursseille ja luennoille osallistuneita ja
toivottaa hyvää joulun aikaa. Tavataan taas keväällä
kursseilla!
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Vapaa-aikapalvelut

Virkisty liikkumalla
Kuntoportaat
Pornaisten Kotojärven kuntoradan yhteyteen
valmistuu piakkoin upeat kuntoportaat. Portaat
ovat syntyneet kuntalaisten toiveesta ja ovatkin
saaneet erittäin innokkaan vastaanoton.
Kuntoportaille odotetaan paljon kuntoilijoita niin
paikkakunnaltamme kuin muistakin kunnista.
Kuntoportaat sijoittuvat kuntoradan molemmin
puolin. Alemmat portaat sijoittuvat rinteeseen ja
ylemmät portaat nousevat kalliota pitkin
laavulle. Kuntoportaat soveltuvat sekä
aktiiviliikkujille että aloitteleville kuntoilijoille.

Kuntoradan perusparannus sekä kuntoportaat ovat
saaneet aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista
myönnettyä valtionavustusta.

Kuntoportaiden arvioitu valmistumisaika on
30.11. Portaiden lisäksi kuntoradan
perusparannus on käynnissä. Perusparannuksen
tavoitteena on valmistua vuoden vaihteeseen
mennessä, mutta sääolosuhteet voivat
viivästyttää valmistumista. Tiedotamme
erikseen kuntamme verkkosivuilla, kun alueelle
pääsee jälleen kuntoilemaan.

Melonta
Syksyllä vapaa-aikapalvelujen kalusto täydentyi
kuudella kanootilla. Kanootteja on kahden sekä
kolmen istuttavia. Kanootit liittyvät 2020
aloitettuun luonto- ja lähiliikuntahankkeeseen,
johon haetaan jatkoa tulevalle vuodelle.
Tavoitteena on kannustaa asukkaita liikkumaan
lähiliikunta-alueillamme sekä kauniissa
luonnossamme tarjoamalla ohjattuja
liikuntaelämyksiä. Tulevana vuonna aiomme
järjestää esimerkiksi ohjattuja kanoottiretkiä!
Pornaisissa on paljon vesistöjä, joiden
virkistyskäyttöä haluamme kehittää yhteistyössä
yhdistysten ja yritysten kanssa.
Kanootteja voi vuokrata myös henkilökohtaiseen
käyttöön. Hinnasto on kunnan verkkosivuilla
kulttuuri- ja vapaa-aika -välilehden alla. Luontoja lähiliikuntahanke on saanut
aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista
myönnettyä valtionavustusta.
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Vapaa-aikapalvelut
Lähiliikuntapaikat
Kunnassamme on loistavat lähiliikuntamahdollisuudet. Mikäli asut kunnan eteläpäädyssä niin lähelläsi
on Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka, jossa on juoksusuora, pituushyppypaikka, hiekkakenttä,
peliareena sekä kuntoilulaitteita.
Kunnan pohjoispäädyssä eli Halkiassa on Parkkojan koulun lähiliikunta-alue. Alue sisältää peliareenan,
ulkokuntosalin, juoksuradan, pituushyppypaikkan sekä penkkiympyrän. Myös senioreita varten on
sopivat liikuntavälineet, jotka kehittävät muun muassa tasapainoa. Tasapainosta on tärkeää pitää huolta
etenkin näin talven lähestyessä.

Parkkojan lähiliikuntahanke on saanut veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Leudot talvet asettavat haasteita ulkona liikkumiselle ja lumen puute rajoittaa oleellisesti perinteisiä
talviliikuntamuotoja. Ulkona on pimeämpää ja tiet voivat olla liukkaita. Liikkuminen vaatii kuitenkin vain
oikeanlaiset varusteet sekä asenteen. Kannattaa huolehtia, että kengissäsi on liukuesteet, kun lähdet
ulos liikkumaan. Myös otsalamppu sekä heijastin lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta iltaisiin
kävelylenkkeihin. Vaikka on pimeää, niin ulkona liikkuminen kannattaa. Liikkuminen lisää hyvää oloa
sekä parantaa unen laatua. UKK-instituutin verkkosivujen mukaan monet suomalaiset kokevat, että
varsinkin lenkkeily ja iltakävely helpottavat nukahtamista ja parantavat unen laatua, erityisesti, jos
liikkuminen on tapahtunut ennen klo 20 eikä myöhäisemmin illalla.
Parkkojan sekä Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikkojen lisäksi kuntoilulaitteita on Kotojärven
kuntoradan parkkipaikan vieressä. Seuraavan kerran kun lähdet kävelylle, niin käy samalla tutustumassa
läheisimpään lähiliikuntapaikkaasi!
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Nuoriso
Retki Helsingin Pukkisaareen oli onnistunut niin
sisältönsä kuin aurinkoisen sään puolesta.

Nuorisotoimi järjesti syyslomalla päiväretken Helsingin Seurasaareen, joka on toiminut museosaarena
vuodesta 1909 saakka. Saareen on siirretty vanhoja puurakennuksia eri puolilta Suomea. Ohjelmana oli
jousiammuntaa sekä nuotioruokailu rautakautisen kylän maisemissa. Osallistujia oli retkellä mukana
reilu tusina. Retkestä vastasi vapaa-ajanohjaajamme Mika Andersson. Oppaana retkellä toimi
Avaramaan Joel Pyykkönen.

Nuotio- ja retkeilypaikat
Kuntamme retkipaikkojen tulipohjia on
kuluneen vuoden aikana uusittu. Isojärven
leirimajan alueen molemmat tulipohjat ovat
uusittu ja uimarannan laavun edustan penkit
ovat myös uudenkarheat. Penkit ovat vapaaajanohjaajamme Mika Anderssonin
kädenjälkeä. Hietasen uimarannan tulipohja on
myös uusi. Kotojärven kuntoradan sekä
Karjakosken nuotiopaikat uusitaan
lähitulevaisuudessa. Kuten tiedämme,
Pornaisia ympäröivä luonto on kaunista ja
täältä löytyy paljon upeita retkikohteita.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään
retkikohteitamme paremmiksi ja helpommin
saavutettaviksi.
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Vapaa-aikapalvelujen joulutauko ja
kevään liikuntalukkari
Joulutauko on 14.12.-10.1. Kevään
toiminta käynnistyy 11.1.2021
Nuorisotalon toiminta jää joulutauolle 14.12. ja ovet avautuvat jälleen 11.1. alkaen. Liikuntaryhmät ovat
jääneet tauolle jo 23.11. alkaen koronarajoitusten vuoksi. Toiminta jatkuu maanantaina 11.1.2021. Täytyy
kuitenkin muistaa, että muutokset ovat mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Päivitämme muutokset
ensisijaisesti kuntamme verkkosivujen ajankohtaista -osioon.
Muita tärkeitä päivämääriä:
21.1. Seurojen yhteinen teams-palaveri klo 18.00. Aiheena kuntoportaiden avajaiset. Kutsu saapuu
sähköpostitse.
31.1. Vuoden 2020 menestyneiden urheilijoiden stipendien haku päättyy.
16.3. Seurakahvit klo 18.00. Aiheena avustusten haku sekä kuntoportaiden avajaiset. Kutsu saapuu
sähköpostitse.
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Polttaisitko sinä vettä? Uusi kampanja päivittää
suomalaisten tietämyksen biojätteen lajittelusta
Mahdollisuus lajitella ja kerätä biojätteet erikseen laajenee uuden jätelain myötä
lähivuosina: lajittelun piiriin tulee jopa 800 000 uutta suomalaista. Aikaa ei kuitenkaan
ole hukattavaksi, sillä Suomi on jo nyt jäljessä jätteen kierrätystavoitteista.
– Biojätteen erilliskeräys on avainasemassa kierrätyksen lisäämisessä. Puolella
suomalaisista on jo kotipihassaan biojäteastia tai kotikompostori. Ensiaskel olisi saada
ne kovempaan käyttöön, tietää Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala.
Biojätteen osuus polttoon menevästä sekajätteestä on ollut yli 35 prosenttia myös niillä,
joilla on mahdollisuus lajitteluun. Biojätekertymä olisi lähes kaksinkertainen, jos jokainen
suomalainen, jolla pihassaan on biojäteastia tai kompostori, lajittelisi sinne biojätteensä.

Nyt on hyvä aika tehdä muutos – mutta vanhat tavat
istuvat tiukassa
Suomen Kiertovoima, Kuntaliitto sekä 31 kunnan jätelaitosta kannustavat seuraavan
vuoden ajan Rakasta joka murua -kampanjalla asukkaita lajittelemaan biojätteensä
aktiivisemmin. Lajittelumotivaation nostamiseksi tarjotaan kiinnostavaa tietoa sekä arkea
helpottavia niksejä. Yhtenä kampanjan tavoitteista on päivittää suomalaisten tietämys
lajittelusta 2020-luvulle, koska monet nojaavat vielä takavuosina opittuihin vääriin
uskomuksiin, eivätkä siksi lajittele.
– Liikkeellä on hassujakin legendoja lajittelusta. Välillä kuulee kyseenalaistavia puheita,
että jäteautossa kaikki roskat menevät kuitenkin sekaisin. Miksi niitä eri pönttöjä eri jätteille
edes olisi, jos niitä ei kerättäisi ja käsiteltäisi erikseen, ihmettelee Suomen Kiertovoima ry
KIVOn viestinnän asiantuntija Kaisa Halme.

Yli puolet biojätteestä päätyy hakoteille
Suomalaiset lajittelevat biojätettä erilliskeräykseen vuosittain 275 miljoonaa kiloa. Sillä
tuotetaan biopolttoainetta sekä multaa ja maanparannusainetta metsiin ja pelloille.
Kuitenkin tavallisista kotiroskiksista löytyy vielä enemmän biojätettä: yli 300 miljoonaa
kiloa joka vuosi. Tämä poltetaan sekajätteen mukana.
– Se on kuin kaataisi polttoainetta pois tai haaskaisi pellon tai metsän tarvitsemia
ravinteita. Tähän tulee saada muutos. Biojäte on ilmastolle ja kukkarolle edullista
polttoainetta: pelkästään suomalaisten kahvinporoilla kulkisi iso määrä ajoneuvoja. Ja jos
koko biojätemäärä lajiteltaisiin, riittäisi siitä jopa 90 000:lle biokaasulla kulkevalle
henkilöautolle koko vuodeksi, sanoo Halme.
Biojätteen lajittelun ympäristövaikutukset ovat jopa muovin lajittelua suuremmat.
Kotitalousjätteitä ei Suomessa ole enää vuosiin viety kaatopaikalle, vaan lajittelun jälkeen
jäävä sekalainen yhdyskuntajäte poltetaan jätevoimalassa. Biojäte on siellä kuitenkin
kutsumaton kuokkavieras, sillä poltettavan jätteen lämpöarvo on heikompi, jos sen
seassa on biojätettä.
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– Biojäte on suurimmaksi osaksi vettä. Veden polttamisessa ei ole energian tuotannossa
oikein järjen häivää. Biojäte siis heikentää laitoksen tehokkuutta tuottaa sähköä ja
kaukolämpöä. Lisäksi biojäte sisältää paljon suolaa. Suola muuttuu palaessaan
suolahapoksi, mikä aiheuttaa laitoksessa korroosiota eli ruostumista, valottaa
jätevoimala Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.
Lisätietoja:
Seija Päivänsalo-Nykänen, yhteyspäällikkö, Rosk’n Roll Oy Ab, p. 020 637 7030
Kaisa Halme, viestinnän asiantuntija, Suomen Kiertovoima ry KIVO, p. 040 869 8350
Tuulia Innala, erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen, Kuntaliitto, p. 040 572 2120,
tuulia.innala@kuntaliitto.fi
Asiantuntijan viisi vinkkiä, jotka helpottavat biojätteen lajittelua kotona
1. Anna roskan jäähtyä ja kuivahtaa ennen pussiin laittamista.
2. Laita pussin pohjalle tyhjä munakenno imemään kosteutta.
3. Valuta nesteet viemäriin. Ruokaöljyn jäämät ja muut nestemäiset rasvat voit imeyttää
talouspaperiin ja laittaa paperin biojätteeseen.
4. Säilytä biopussia ilmavasti esimerkiksi reiällisessä astiassa.
5. Tyhjennä biojäteroskis säännöllisesti.
Asiantuntijan viisi vinkkiä biojätteen lajittelun aloittamiseen
1. Tutki kotipihasi: löytyykö sieltä biojäteastia tai kompostori.
2. Raivaa tiskipöydän alakaappiin tai muualle keittiöön tila biojäteastialle. Kannatta valita
helppo ja houkutteleva paikka astialle. Tilaa ei tarvita aikaisempaa enempää, se on vain
järjestettävä uudelleen.
3. Oman alueen jätelaitoksen kotisivuilta löydät biojätteen lajitteluohjeet ja mahdollisesti
myös jäteneuvonnan yhteystiedot.
4. Aloita pienin askelin; lajittele aluksi vaikkapa vain kahvinporot sekä hedelmien ja
vihannesten kuoret.
5. Kannusta ja neuvo myös perheenjäsenet biojätteen lajitteluun.
Rakasta joka murua -kampanja
Osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Rakasta
joka murua -kampanjaa Suomen Kiertovoima, Kuntaliitto sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja muut
30 kunnan jätelaitosta kannustavat asukkaita lajittelemaan biojätteensä aktiivisemmin.
Lajittelumotivaation nostamiseksi tarjotaan kiinnostavaa tietoa sekä arkea helpottavia
niksejä. Biojätetietoa ja lajitteluohjeita tarjoillaan valtakunnallisella verkkosivustolla. Ensi
keväänä huomio kohdistetaan biojätteen pakkaamiseen sekä helppoon
kotikompostointiin.
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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 ry:n hallinnoima ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
(STEA) avustama OmaisOiva-toiminta järjestää runsaasti erilaista ja maksutonta toimintaa kaikille
omaishoidon asioista kiinnostuneille ja omaistaan tai läheistään hoitaville Keski-Uudenmaan kuntien
alueella, myös Pornaisissa ja pornaislaisille. Kurkkaa alta, mitä kevät 2021 tuo tullessaan lähelle Sinua!

Tervetuloa läheistään hoitavien Hyvinvointitreffeille keskiviikkoisin 17.2., 17.3., 14.4. sekä 28.4.2021 klo 1415 Yhdistystalo Pytinkiin, kokoustila 1, os. Kirkkotie 172, Pornainen.
Sinun ei tarvitse olla sopimusomaishoitaja osallistuaksesi, lämpimästi tervetuloa kaikki läheistään tai
omaistaan hoitavat mukaan – kohdataan ja virkistytään yhdessä, tule niille kerroille mukaan, mitkä sopivat
sinun aikatauluusi!
HUOM. Ilmoittautumiset Hyvinvointitreffeille kutakin tapaamiskertaa edeltävään päivään mennessä
heidi.puumalainen@omaisoiva.net tai puh. 050 3066812.

Tarjoamme myös järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa omaishoidon asioihin liittyen. Voit ottaa yhteyttä
työntekijöihimme esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse, varata tapaamisajan toimistollemme, kotiisi
tai vaikka ulos yhteiselle happihyppelylle. Kotikahvilatoimintammekin jatkuu myös keväällä, mutta
koronatilanteen vuoksi kahvitarjoilua niiden yhteydessä emme toistaiseksi järjestä, vaan kohtaamisissa
käytämme maskeja. Mikäli sinulla on hankalaa irtaantua omaishoidon ääreltä toimintoihimme, voit kutsua
vaihtoehtoisesti OmaisOiva-kotikahvilamme luoksenne kotiin, jolloin tarjoamme mahdollisuuden
saada tietoa ja keskustelua tarpeidesi mukaan omaan kotiin tuotuna. Lisätietoja
sekä ajanvaraus kotikahvilalle työntekijöiltämme.

Omaistaan tai läheistään hoitaville suunnattu 16 tunnin ryhmämuotoinen Ovet-valmennuksemme®
käynnistyy pornaislaisillekin tällä kertaa naapurikunnassa, Järvenpäässä keväällä 2021. Ovet-valmennus®
tarjoaa monipuolisia eväitä elämäntilanteen tueksi, jossa perheeseen tai lähipiiriin on tullut sairautta ja
lisääntynyttä avun tarvetta. Ovet-valmennuksessa® saa runsaasti tietoa erilaisista tukimuodoista ja
palveluista sekä pääsee keskustelemaan toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Tavoitteena on myös löytää uusia voimavaroja, jotka tukevat omaa jaksamista. Valmennukseen ovat
tervetulleita kaikki omaisestaan tai läheisestään huolehtivat riippumatta diagnoosista tai siitä, onko tehnyt
kunnan kanssa omaishoitosopimusta. Mukaan voi tulla myös ennaltaehkäisevässä mielessä hakemaan
tietoa! Valmennus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa mukaan Ovet-valmennukseen®, joka järjestetään
Myllytien Toimintakeskuksen Omaishoitokeskuksessa (3. krs, os. Myllytie 11, Järvenpää). Ovetvalmennuspäivät ovat klo 12-16 tiistaisin 23.3., 30.3., 6.4. sekä 13.4.2021.
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Selvitämme vielä mahdollisuutta läheisten hoidolle valmennuskertojen ajaksi ja vahvistamme vielä kaikille
ilmoittautuneille muutkin tarkemmat tiedot, kuten vahvistuneet tilat, aikataulut jne.
Lisätiedot, ilmoittautumiset, mahdollinen läheisen hoidon tarve valmennuksen ajaksi sekä
erityisruokavaliotoiveet tiistaihin 16.3. mennessä: heidi.puumalainen@omaisoiva.net tai puh. 050 306
6812. (Ovet-valmennukseen mahtuu mukaan turvavälit huomioituina 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta)

Järjestämme tarvelähtöisesti vertaistuellista toimintaa erityislasten vanhemmille esimerkiksi Järvenpäässä
ja Nurmijärvellä ja olemme saaneet toiveita kutsua vertaistuellisten toiveiden äärelle vanhempia myös
Pornaisissakin. Onko sinun perheessäsi erityistä tukea tarvitseva lapsi? Toivoisitko vertaistuellisia
tapaamisia toisten erityisen arjen jakavien vanhempien kanssa? Lämpimästi tervetuloa mukaan tiistaina
20.4.2021 klo 18-19.30 Erityislasten vanhempien iltaan Pornaisiin, jossa vaihdetaan arjen kuulumisia
ja kartoitetaan toiveita mahdollisesti Pornaisissa alkavalle vertaistukiryhmälle. Paikka ja illan mahdolliset
muut yhteistyötahot vahvistuvat myöhemmin, mutta ilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt ja aina
torstaihin 15.4. saakka: OmaisOiva koordinaattori Heidi Puumalainen, heidi.puumalainen@omaisoiva.net
tai puh. 050 3066 812. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan ja tule tapaamaan muitakin erityisen arjen jakavia
vanhempia. Tarkemmat tiedot ja käytännönasiat tilaisuudesta, kuten paikka ja aikataulu lähetetään vielä
kaikille ilmoittautuneille ennen sen toteutumista.

Yhdistyksessämme alkaa uutena Ulkoilukaveri-toiminta, jossa koulutamme vapaaehtoistoimijoita
omaishoitoperheiden ulkoilukavereiksi. Ulkoilukaveri voi ulkoilla joko omaishoitajan, hoidettavan läheisen
tai aiemmin omaishoitajana toimineen kanssa. Toiminnasta ja sen tarkemmasta sisällöstä sovitaan aina
yhdessä perheen ja vapaaehtoistoimijan kanssa. Oletko kiinnostunut saamaan ulkoilukaverin itsellesi tai
läheisellesi? Vai kiinnostaisiko sinua kouluttautua vapaaehtoiseksi ulkoilukaveriksi sitä tarvitsevalle? Kysy
rohkeasti lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan OmaisOiva ohjaajalle puh. 0503203962 tai
laura.kosonen@omaisoiva.net

Vertaistukea 60+ ikäisille läheistään hoitaville naisille keskiviikkona 17.3., 24.3., 31.3., 7.4. sekä 14.4.2021 klo
13-15 Järvenpäässä (tilat vahvistuvat myöhemmin). Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja
voimavarojesi väheneminen? Uudessa vertaistukiryhmässä pysähdytään mm. seuraavien aiheiden äärelle,
omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely
ja voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkistelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja ryhmän
alkua edeltävät yksilökeskustelut Tunne voimavarasi-hankkeen työntekijän kanssa. Ryhmään
hakeutuminen ja lisätietoa laura.kosonen@omaisoiva.net tai puh. 0503203962. Ryhmä toteutetaan
yhteistyössä Miina Sillanpää-säätiön koordinoiman Tunne voimavarasi-hankkeen kumppanuudella
(www.tunnevoimavarasi.fi).
OmaisOiva ohjaaja Laura
Kosonen
puh. 050 320 3962
laura.kosonen(at)omaisoiva.net

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

Käsityökeskus Aivina on Pornaisten kunnan tukemaa toimintaa, jota ylläpitää
Pornaisten Palttinavintti ry. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin.
Joukkomme on määrällisesti aika pieni, mutta aktiivinen. Kaikki uudet kutojat
ovat tervetulleita! Opastamme ja neuvomme kudonnan aloittamisessa.
Yhdistyksellä on käytössä noin kymmenet
kangaspuut, joista yhdet ovat tietokoneohjatut ja
mahdollistavat monimutkasiempienkin kuvioiden
kutomisen. Tällä hetkellä yhdistyksen puissa voit
kutoa mm. puuvillaista pyyhettä, poppanaliinaa,
alpakkalankaista huopaa sekä erilevyisiä räsymattoja.
Kierrätysmateriaaleja hyödyntäen kutomisen
kustannukset pysyvät alhaisina. Kutomisen
aloittaminen käy helposti, sillä Aivinassa on
myynnissä perusmateriaaleja esim. maton kudonnan
aloittamiseen.
Aivinassa kokoontuu myös Mäntsälän Kansalaisopiston kudonnan kurssi. Jos kutominen enemmän
kiinnostaa, niin kurssilta saat lisää tietoa kudonnasta.
Pornaisten Palttinavintti ry järjestää myös kaikille avointa Käsityökahvilaa. Nyt syksyn aikana
Käsityökahvila ei ole kokoontunut, mutta toiminta jatkuu taas tammikuussa -21. Huomioikaa
Käsityökahvilan uusi kokoontumisaika ja paikka! Tervetuloa tutustumaan!
Pornaisten Palttinavintti ry , Os. Mäntymäentie 1, Pornainen

Käsityökahvila kokoontuu keväällä 2021
• 24. 1. Villasukan looppaus jatkuu. Mukaan
100 cm pyöröpuikko ja puikkoihin sopivaa lankaa.
Uudet osallistujat voivat aloittaa sukan kutomisen
looppaamalla varresta lähtien

Yhteyshenkilöt:
Mirva Kuula-Harimaa
p. 0407021973
mirva.kuula@gmail.com
Kirsti Kiesilä
p. 0503781947

• 14. 2. Makramee (ota mukaan S-koukku,
moppilankaa ja isoja helmiä)
• 21. 3. Villasukan parsinta (ota mukaan parsittavia
villasukkia, puikot, parsinneula ja parsinsieni)
• 18. 4. Virkattu saippupussi (ota mukaan
virkkuukoukku ja lankaa, esim. puuvillalankaa)
Käsityökahvila kokoontuu Yhdistystalo Pytingissä,
Kirkkotie 172,
kokoontumisaika on klo 16-18.
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Pornaisten yhdistys ry
Eläkeliiton Pornaisten yhdistys ry on toiminut yli 45 vuotta järjestäen eläkeläisjäsenillemme
tietoiskuja ja jumppahetkiä kerhotoimintamme yhteydessä, teatteri- ja konserttimatkoja
kotimaassa sekä virkistysmatkoja Eurooppaan.
Vuosi 2020 muistetaan covid-19 vuotena kun pandemian voimakkaan leviämisen estämiseksi
maan hallitus on joutunut asettamaan erilaisia rajoituksia ihmisten liikkumiseen ja kokoontumisiin.
Yhdistyksemmekin joutui perumaan varattuja tilaisuuksiaan kuten musiikillisen illanvieton
Kuusistolla, teatterimatkan Sappeelle ja yhteisen joululounaan sekä lukuisia tietoiskuja.
Ehdimme helmikuussa
tehdä teatterimatkan
Lahden kaupunginteatteriin,
missä nautimme Nunnia ja
Konnia esityksestä.

Olemme sentään pelanneet mölkkyä joka tiistai kesäkuun alusta lokakuun lopulle asti.
Lokakuun 13 päivänä teimme patikkaretken Kotojärven uimarannalle ja sielläkin pelasimme
mölkkyä, grillasimme makkarat ja joimme päälle pullakahvit.

Vuodelle 2021 toivomme koronan helpottavan,
jotta pääsemme taas porukalla touhuamaan
yhteiseksi virkistykseksi. Näiden rajoitusten
keskellä on mukava, vaikka vain kuvin, palata
2019 matkallemme Keukenhofiin.

Hyvää joulunaikaa ja onnellista
alkavaa 2021 vuotta kaikille
Pornaisissa!
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Tervehdys Pornaisten Eläkkeensaajista

Muistelemme lyhyesti Pornaisten Eläkkeensaajien toimintaa kuluneelta vuodelta. Toimintaamme on
vaikeuttanut, kuten kaikkien muidenkin vapaaehtoisten järjestöjen harrastusta paljon "parjatun" koronaviiruksen asettamat rajoitukset. Erilaisia tilaisuuksia on jouduttu karsimaan pois. Meillä jo perinteellisiksi
muodostuneet Helatorstaihipat, naapurijärjestöjen vierailut, kutsukilpailut, yhteiset kesäretket jne. Joitakin
toimintoja oli pakko hoitaa "etänä" mutta eihän se koskaan normaalia lähitoimintaa vastaa. Ulkopelejä
pelasimme turvavälit huomioihen ja kasvosuojaimia käyttäen. Vanhusten viikkoa vietimme vaatimattomasti
jäsenistön keskuudessa ruokaillen ja kahvitellen. Kuitenkin tänä kesänä pystyimme rakentamaan Halkiaan
uuden mölkkykentän, boccia kentän vierelle odottamaan tulevaa kesää ja uusia haasteita ja pelaajia kentälle.
Tähän saimme taloudellista apua Silmu ry:ltä josta kiitokset avustajalle. Pornaisten kunnan toimintaavustuksen turvin ja oman toiminnan tuloilla olemme selvinneet tästä korona vuodesta, joten katsomme
tulevaan vuoteen toivekkaasti järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja vierailuja koronarajoitukset huomioiden.
Tämän katsauksen loppuun kuitenkin toteaisimme "Pornalaisittain" kylhää myö täst selvitää ku oikein vaa
jaksetaa riivatusti yrittää ja uskaltaa.

Rauhallista Joulua ja terveyttä vuodelle 2021
PORNAISTEN ELÄKKEENSAAJAT RY

Tervetuloa nyrkkeilyn pariin

Tervetuloa tutustumaan ja kokeilemaan nyrkkeilyä
Halkian työväentalolla!
Järjestämme nyrkkeilyn alkeiskurssin 13-17v nuorille
samassa osoitteessa. Jatkossa treenit ovat aina
torstaisin samaan (klo 17-18) kellonaikaan. Nuorten
nyrkkeily tulee olemaan aina ilmainen. Mukaan
sisäpelikengät ja sisäliikuntaan sopivat vaatteet.
Järjestämme myös nyrkkeilyn höntsäryhmän, joka on
tarkoitettu vanhemmille kamppailijoille tai sellaisiksi
aikoville.
Tule mukaan kokeilemaan kamppailua, kohottamaan
kuntoa, sekä muistelemaan menneitä! Ryhmä on
täysin ilmainen vuoden loppuun asti. Jäsenmaksu
seuraavalle vuodelle riippuu kävijämäärästä, mutta on
enintään 80eur vuosi.
Tiedustelut Juhani Jarner puh 045 225 3233.
Höntsäryhmä kokoontuu jatkossa 18–19.30 aina
torstaisin.
Noudatamme harjoituksissa lajiliiton antamia koronaohjeita, jotka löydät nettisivulta
https://www.nyrkkeilyliitto.com/?x103997=1562191
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Yhdistysten terveiset

Teatterikuulumisia Halkiasta

Pornaisten Pohjoisessa Nuorisoseurassa starttasi syysloman jälkeen aikuisten lukuteatterikerho, jossa
nuorisoseurantalolla kokoontumisen sijaan on kokoonnuttu kerran viikossa turvallisesti Teamsin
välityksellä. Korona-aika hieman muutti suunnitelmia, mutta kerho on toiminut hyvin myös etänä.
”Näytelmien lisäksi olemme lukeneet runoja ja vieraskielistä tekstiä mm. eri tunnetiloissa, kertoneet
vitsejä sekä kokeilleet tarinan kerrontaa ilman järkeviä sanoja. Olemme olleet hyvin avoimia kokeilemaan
kaikkea”, toteaa kerhon vetäjä, kesäteatteriaktiivi ja seuran johtokunnan jäsen Leena Laaksonen.
Lukuteatteri kokoontuu joulukuun alkupuolelle asti, minkä jälkeen alkavat jälleen Koskenniskan
kesäteatterikauden valmistelut. Valmisteluissa edetään huomioiden vallitseva koronatilanne, ja
ensimmäinen tapaaminen järjestetäänkin etänä. Ensi kesän
näytelmä on viime kesältä peruttu Miehen Kylkiluu. Komedian
ohjaa Minna Lund, ja ensi-ilta on kesäkuun loppupuolella.
Jos teatteriharrastus tai talkoilu lavastuksen, puvustuksen tai buffetin
parissa kiinnostaa, olethan rohkeasti yhteydessä iloiseen
joukkoomme info@ppns.net, Koskenniskan kesäteatterin
facebookissa tai p.0400 300294/Eija.

LUONTOPOLKU SULJETTU TOISTAISEKSI
Laukkosken luontopolku on suljettu
toistaiseksi Korona pandemian leviämisen
estämiseksi. Polun kestokyky on tullut
äärirajoille ja käytön jäljet näkyvät
luonnossa. Luontopolku on yksityisillä
mailla. Luontopolun kunnostustyöt
aloitetaan keväällä.
Haluamme säilyttää polun luontoarvot ja
ylläpitää polun jatkossakin. Tiedotamme
polun avaamisesta paikallisissa
tiedotusvälineissä ja Laukkosken netti- ja
fb-sivuilla.Pahoittelemme tilannetta.
Hyvää joulua ja onnekasta uutta vuotta!
Laukkoskelaiset ry
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PORNAISTEN KUNTA TOIVOTTAA
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Pornaisten kunnan tiedotuslehti
Vastaava päätoimittaja: Hannu Haukkasalo
Päätoimittaja: Riitta Samola
Toimittajat: Mari Ahokas ja Anne Partanen
Kunnan kuvat: Simo Tynkkynen, Ulla-Maija Upola
Painosmäärä 2500 kpl
Paino: Silverprint Oy
Jakelu: Jakelujuniorit Oy, Joulukuu 2020

