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Mäntsälän
Yrityskehitys
tiedottaa

Olemme muuttaneet!
Uusi osoite on
Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
Pysy ajan tasalla seuraamalla meitä
sosiaalisen median kanavissamme

Lehdessä
tänään:
Erikoishammasteknikkopalvelut
jatkuvat
Mäntsälässä ............ s. 4
Mäntsälän kapinasta
90 vuotta ............. s. 6-7

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V. VELOITUKSETONTA TURVAA.
Toyota Relax tuo mielenrauhaa auton omistamiseen veloituksetta jopa kymmeneksi
vuodeksi. Kun huollatat autosi huoltovälin mukaisesti Toyota-merkkihuollossa, saat
autoosi 12 kk:n* turvan. Sen aikana voit huoletta keskittyä vain ajamiseen.
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐبɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯخÀǞƵɈɯǞȺȺƚǿƊǶǶƵǞȺȺƊ
ƵǘƮȌɈȌɨƊɈȯǞƮƵǿǿƚɈخRɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈƚɨƚƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁشǲǿƊȺɈǞخ

Trash Design toimii
Nummisissa .......... s. 10

Kesä-

renkaat
saapuneet

Tule ja varaa
parhaat päältä
huippuedulliseen
ennakkohintaan!
VARAA AIKA TAI
OSTA NETISTÄ 24 / 7
euromaster / mäntsälä / ajanvaraus
MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

RENTOJA KILOMETREJÄ

Maisalantie 16, Mäntsälä
HYVISSÄ KÄSISSÄ
P. 0400 869 939
euromaster.fi
mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
arto.kauppinen@euromaster.com Sis.
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
Palvelemme ma-pe 7.30-18,
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
la 9-14. TERVETULOA!

6LMDLVDXWRWDON ¼YUN

&DUSRMDW2\
0DLVDODQWLH0lQWVlOl
3XK
FDUSRMDW#PVR\QHWFRP

+XROORQQRXWRSDOYHOX
9RLPPHQRXWDDDXWRVL
KXROWRRQ0lQWVlOlQDOXHHOOD

YON-KA
on tullut valikoimiimme
Ihanat
aromaattiset
tuotteet niin
hoidoissa kuin
kotikäyttöön.
KOSMETOLOGI opiskelija
liikkeessämme 7.3.–22.4.2022
- KOSTEUSKASVOHOITO 49€ (kesto 1 tunti)
Kosteuta talven kuivattama ihosi kevääseen

- Perus JALKAHOITO 39€ (kesto 1 tunti)
Hoidata jalkasi saapaskeleistä – sandaaleihin

- RIPSIEN- JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS
ja kulmien muotoilu 20€

Kampaamo & Kauneushoitola

Secret Vision
Keskuskatu 12, apteekin talo, Mäntsälä

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110
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Kuva Mikko Etuaro

Ohkolassa tempaistiin

Seitsemän kylän toimijaa
järjesti Talviriehan
Terttu Heikkinen Ohkolan VPK, Ohkolan Mar- kertoi, että Kyläyhdistyksen
Helmikuisena sunnuntaina
13.2. Ohkolan koululla järjestettiin epävakaisesta säästä huolimatta suuren suosion saavuttanut kaikenikäisten talvitapahtuma. Yhteen
hiileen riehan järjestelyissä
puhalsivat urheiluseura Ohkolan OKA, Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta,

tat, Ohkolan Metsästysseura,
Ohkolan Nuorisoseura ja Ohkolan Kyläyhdistys.
”Osa yleisöstä viihtyi
riehassa koko nelituntisen
tapahtuman ajan.”

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan edustajana
paikalla ollut Tuija Schmid

tienpuolikävelyyn osallistuneista saatiin laskettua riehan osallistujamäärää. Ohkolantien länsipuolelta paikalle saapui ainakin 171 henkilöä ja itäpuolelta 130 henkilöä ja yhteensä riehaan arvellaan osallistuneen runsaat
300 osallistujaa.
– Toki kaikki eivät varmaan
muistaneet nimeään ilmoitKuva Mikko Etuaro

Villasukkazumba täydessä vauhdissa.
taa, vaikka osallistujien kesken arvottiin herkullinen ystävänpäiväkakkukin, mainitsee Tuija Schmid ja lisää, että osa riehaan osallistuneista
tuli suksillakin. Nuorisoseura ja vanhempaintoimikunta
olivat huolehtineet taukopaikat suksiretkeläisten reiteille.

neen villasukkazumban, kertoi Tuija Schmid.
Tarjolla oli myös koiravaljakkoajelua Petra Pulkkasen
alaskanmalamuuttien kyydissä ja alkusammutustaitoja
pääsi harjoittelemaan VPK:n
väen avulla.

LLuistelukilpailun
i l kil il vauhdin
hdi hurmaa.
h

”Yhteisöllisyydessä
on voimaa.”

”Nälkäkään ei päässyt
yllättämään.”

”Monipuolinen kattaus
talvista toimintaa.”
Ohjelmassa oli aluksi hiihtoja luistelukisat, joihin osallistui noin 30 kaikenikäistä innokasta urheilijaa. Oli myös
mäenlaskua ja luistelua Järvenpään Haukkojen opastuksella.
– Ja vanhempaintoimikunta tarjosi hymyjä kirvoitta-

Metsästysseuran väki oli sitä
aamuvarhaiselta asti keitellyt,
kiitteli Tuija.
Ja toki koulun vanhempaintoimikunnan buffetissa
oli myös lämmintä mehua ja
laskiaispullia saatavana.

Eipä taida Suomessa olla yhtäkään talviriehaa, jossa uskallettaisiin olla tarjoamatta hernekeittoa, niin odotettu osa erilaisia tapahtumia se
on.
– Tämän herkullisen hernesopan, jota Martat tarjoilivat soppatykiltä, oli OKA
kustantanut ja Martat sekä

Tuija Schmid arvelee pitkän
korona-ajan jättäneen selvän
yhteisöllisen toimimisen kaipuun ja tapahtumaan osallistuneista saattoi nähdä kuinka hyvän mielen tällainen tapahtuma saa aikaan. Myös
riehan järjestäjät olivat ilahtuneita osallistujamäärästä ja
toivottavasti jatkoa nähdään
ensi vuonnakin.

Mäntsälän kunta tiedottaa
väestönsuojista sekä joditableteista
Sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun sekä kuntaan suoraan tulleiden kyselyiden johdosta Mäntsälän
kunta tiedottaa alueella olevista väestönsuojista sekä joditablettien jakeluun ja käyttöön liittyvistä viranomaissuosituksista.
Mäntsälän kunnan alueella sijaitsee hieman yli 80 väestönsuojaa. Kaikki kunnassa
sijaitsevat väestönsuojat ovat
eri kiinteistöjen yhteydessä.
Suojat on rakennettu kyseistä rakennusta tai rakennusryhmää varten ja väestönsuojan suojapaikat kuuluvat
ensisijaisesti rakennuksessa
pysyvästi asuville, työskenteleville ja oleskeleville henkilöille kuten esimerkiksi oppilaille. Väestönsuojan koko ja
suojapaikkojen määrä on mitoitettu rakennuksen kerrosalan tai henkilömäärän mukaisesti.
Mäntsälän kunnan eikä
myöskään koko Keski-Uudenmaan pelastustoimen
toimialueella ei ole yleisiä väestönsuojia.
Rakennuksen omistajat ja
haltijat vastaavat rakennuksen väestönsuojasta. Väestönsuojan omistaja vastaa
suojan ylläpidosta ja kunnostuksesta.
Mikäli tilanne edellyttää
väestönsuojien käyttökuntoon laittamista, asiasta an-

netaan viranomaismääräys. Suojat on tällöin saatettava käyttökuntoon viimeistään 72 tunnin kuluessa viranomaismääräyksen antamisesta. Normaalioloissa väestönsuojat ovat rakennusluvan mukaisessa käytössä esimerkiksi varastoina, harrastetai sosiaalitiloina.
Jos asuintalossa tai taloyhtiöllä ei ole omaa väestösuojaa, vastaavat asukkaat suojautumisesta itse suojautumalla tilapäisiin suojiin, käytännössä kodin sisätiloihin.
Erityisen vaaran uhatessa viranomaiset varoittavat väestöä ja kehottavat tilanteen
vaatiessa siirtymään suojatilaan. Väestöä voidaan myös
siirtää pois vaara-alueelta,
jos se väestön turvallisuuden
kannalta on välttämätöntä.
Valtioneuvosto päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen
väestöstä siirtyminen koskee.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on koonnut väestönsuojeluun ja väestönsuojiin liittyviin kysymyksiin vastauksia verkkosivuilleen. Sieltä löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: mitä laitteita ja materiaaleja väestönsuojassa on oltava tai mitä
väestönsuojaan pitäisi ottaa
mukaan: https://pelastustoimi.ﬁ/web/pelastustoimi/keski-uusimaa/palvelut/useinkysytyt-kysymykset.

Joditablettien
hankinta
ja käyttö
Esimerkiksi vakavassa ydinvoimalaitosonnettomuudessa ilmaan voi päätyä radioaktiivista jodia. Tämän radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen vähennetään
ottamalla joditabletti. Joditablettien ottamisessa oikea ajoitus on tärkeää ja joditabletteja otetaan vain viranomaisen kehotuksesta. Viranomaisohjeet kerrotaan radiossa ja televisiossa. Annostuksessa noudatetaan pakkauksen ohjeita. Joditabletteja
voi ostaa apteekeista.
Suomen viranomaiset kehottavat:
-väestöä hankkimaan joditabletteja koteihinsa ja lomaasuntoihinsa
-taloyhtiöitä varaamaan
taloyhtiön väestönsuojiin joditabletteja asukkaiden tarpeeseen
-työpaikkoja, kouluja, terveyskeskuksia, päiväkoteja ja
muita hoitolaitoksia hankkimaan joditabletteja jokaista
työntekijää ja asiakasta varten.
Mäntsälän kunta varautuu tämän suosituksen mukaisesti ja on hankkinut joditabletteja päiväkoteihin ja
kouluihin sekä hallinnassaan
oleviin väestönsuojiin.

Oletko myymässä kotiasi?
Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Me olemme täällä sinua varten ❤

Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Sara Lepistö

Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv
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KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

Ajanvaraukset: 040 550 2339 / Carita Lindqvist
Mäntsälä, Vanha Porvoontie 9, 2.krs
www.hemestar.fi

TULITYÖKURSSI

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi
Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

HUOMAA UUSI OSOITE

PORVOO
P
ORVOO

5FIUBBOUJF" LFm

Punnitsemme ja maksamme heti!
PTUPIJOOBUXXXSPNVLJPTLJGJPTUPIJOOBTUPUBJ

pe 1.4.2022 klo 8 –16
Juustoportti Mäntsälä

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

90 € + alv. sis. koulutus, oppikirja, kortti, lounas, kahvit.

Ilm. JOGP!DBSSBUFLDPNt

Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden
puhdistus ja säätö
Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

Ari Mellin 0400 826 200
Miko Mellin 0405 496 702
Jami Mellin 0405 496 703

Tervetuloa
hammashoitoon

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

Palvelemme turvallisessa
ympäristössä kaikissa
suusi terveyttä koskevissa
asioissa, aina yksilöllisesti ja
ammattitaidolla. Pidetään
huolta hymystäsi!

mantsalanhymyhammas.ﬁ
puh. 019 687 1288
Keskuskatu 11 B, Mäntsälä

MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18

25. juhlavuosi
Haluan kiittää
kaikkia asiakkaita,
yhteistyökumppaneita ja
apujoukkoja yhteisestä
matkasta. Tällä kerralla
juhlimme merkkipäivää
töiden merkeissä. Toivon,
että jo tulevana kesänä
pääsisimme juhlimaan
yhdessä isommilla
kokoonpanoilla.
Sisko

Sisko Mulari
RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

puh. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

-7*)60-50t-7*"4&//6,4&5
.""+"*-."7&4*-.1½16.165
asennus sekä suunnittelu

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

www.mantsalankirjapaino.fi

Iloa ja virkistystä ikäihmisille

Punaisen Ristin Mäntsälän osaston vapaaehtoiset vauhdissa
Kuva Elina Alanko

Runsaslukuinen punaliivisten
vapaaehtoisten joukko ulkoiluttaa Mäntsälän kirkonkylän palvelutalojen ikäihmisiä
säännöllisesti kuukauden parillisilla viikoilla. Ystävänpäivänä järjestettiin vielä päivän

iloksi ylimääräinen tapahtuma Kapinatorilla tapahtumaan askarreltujen tervehdyskorttien ja laulujen kanssa.
Tilaisuudessa tervetuloatoivotuksen esitti Mäntsälän

kunnan kulttuurisihteeri Tarja Kuusela.
– Ystävät ovat tärkeitä elämässä. Olen iloinen, että tähän Ystävänpäivän tapahtumaan osallistuu näin moni ja
että tapahtuma on järjestetKuva Elina Alanko

ty uudella Kapinatorillamme,
sanoi Kuusela puheessaan.
Kuusela muistutti, että
Mäntsälän kapinasta on kulunut juuri nyt tasan 90 vuotta ja että olemme historiallisella paikalla.
Vapaaehtoistyöstä saa virtaa omaan elämään samalla,
kun katselee kanssaihmisten
iloisia ilmeitä yhdessäolon aikana.
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat aktiivisesti läsnä
niin kasvokkaisessa ystävätoiminnassa kuin kansallisessa verkkoystävätoiminnassa.
Ystäväpareja on Mäntsälässä
muodostunut jo useita kymmeniä, mutta uutta ystävää
odottaa silti useita ystävää
kaipaavaa ihmistä.
Vapaaehtoisia toivotaan
siis lisää ja perehdytys toimintaan tarjotaan toisten
vapaaehtoisten sekä Punaisen Ristin hyvän koulutusohjelman avulla.
– Soita 045 845 7550 ja tule mukaan, kutsuvat SPR:n
Mäntsälän osaston vapaaehtoiset.

Mäntsälän kunnan kulttuurisihteeri Tarja Kuusela ja SPR:n
Mäntsälän osaston Merja Hietala olivat iloisia Ystävänpäivän tapahtuman osallistujamäärään.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

4

ÛćöÛ㯟èøèúÛ㰨 ćċúüċú㰨öÞÞæèĈĈÞ㰨èøÞ÷÷èèøøè㰨úúÛ㰨èæøċúæ㰨ĊÛćĊĊċċ㰨Ċüðùèèú

ćð÷üðĈïÛùùÛĈĊè÷úð÷÷üĄÛøĐèøċĊ㰨
öÛĊ÷ċĐÛĊ㰨ÞúĊĈÞøÞĈĈÞ
Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen uutta ja niinpä vuonna 1991
Kaksi iloista naista on vastaanottamassa minua, kun
helmikuisesta pyrystä astun
Keskuskatu 11:n ovesta erikoishammasteknikko Marja-Helena Brunoun odotustilaan ja tapaan sekä hänet
että uuden yrittäjän, Anna
Hedlundin. Hän oli tullut tutustumaan uuteen työympäristöönsä Lahdesta, jossa asuu avopuolisonsa kanssa. Iloon on aihetta, sillä kun
tieto pidetyn ja Mäntsälän
ainoan erikoishammasteknikkoyritystä pitävän MarjaHelenan jäämisestä eläkkeelle alkoi levitä, nousi huoli
palvelun loppumisesta kokonaan. Alan lähin palvelu löytyy Järvenpäästä, jonne kuitenkin kertyy matkaa ja julkisilla kulkuneuvoilla käynti
vie aikaa.
Marja-Helena Brunou (64)
ehti jo vuoden verran etsiä
tuloksetta jatkajaa, kunnes
hän joulukuussa 2021 laittoi
vetoavan ilmoituksen alan
nettisivuille, minkä ansiosta löytyi Anna Hedlund (37),
jolle tilaisuus oman erikoishammasteknikkoyrityksen
aloittamisesta osui sopivaan
aikaan.
Marja-Helena Brunou on
syntyperäinen mäntsäläläinen, yrittäjä, jolle työn jatkajan löytäminen oli helpotus,
sillä hänelläkin oli huoli pitkäaikaisten ja uusienkin asiakkaiden puolesta.

Mittava ura
hampaiden parissa
– Valmistuin vuonna 1978
hammashoitajaksi ja tein
töitä terveyskeskuksessa 13
vuotta, joista ensimmäisen
vuoden valistushammashoitajana kiertäen kouluilla, kertaa Marja-Helena uransa alkuvaiheita.
Vähitellen tuli halu oppia

alkoivat Helsingissä hammasteknikko-opinnot. Jos haluaa
päästä erikoishammasteknikon erikoistumisopintoihin, pitää työskennellä ensin
5 vuotta perushammasteknikkona tehden teknisiä proteesien valmistustöitä toisen
palveluksessa.
Marja-Helena työskentelikin Mäntsälässä toisen erikoishammasteknikon palveluksessa useita vuosia saaden hyvän pohjan erikoistumisopintoihin ja omalle uralleen. Vuonna 2013 MarjaHelena Brunou aloitti itsenäisenä alan yrittäjänä. Viitisen vuotta Mäntsälässä toimi
kaksi erikoishammasteknikkoa ja töitä riitti molemmille.
– Erikoishammasteknikkona pääsee asiakastyöhön
ja voi tehdä itsenäisenä yrittäjänä kaiken proteesien tekoon liittyvän aina asiakkaan
tapaamisesta tekniseen proteesin valmistukseen asti eli
työ jakaantuu kliiniseen ja
tekniseen työhön, selventää
Marja-Helena työnkuvaa ja
jatkaa:
– Erikoishammasteknikko
valmistaa akryylisia irtoproteeseja, tekee pohjauksia eli
tiivistää vanhoja proteeseja
ja korjaa rikkoutuneita.

Vankkaa kokemusta
myös uudella yrittäjällä
Anna Hedlundin työura on
kulkenut hiukan eri reittiä,
mutta monipuolisesti hänelläkin. Syntyperäinen lahtelainen opiskeli ensin kauppaoppilaitoksessa merkonomiksi.
Anna oli kuitenkin ollut jo aiemmin kiinnostunut työstä
hammashoidon parissa, joten hän pyrki ja pääsi vuonna 2004 Helsinkiin opiskelemaan hammasteknikoksi.
– Valmistuin vuonna 2007
ja tein hammasteknikon töitä
10 vuotta, mutta koska haluKuva Terttu Heikkinen

Kuva Terttu Heikkinen

Iloisella mielellä molemmat erikoishammasteknikot
ottamassa vastaan kumpikin itselleen uutta elämänvaihetta, Anna Hedlund ja Marja-Helena Brunou.
sin myös asiakastyöhön, kypsyi ajatus jatko-opinnoista,
Anna Hedlund kertoo.
Erikoishammasteknikon
erikoistumisopintoja ei järjestetä joka vuosi, joten Anna
opiskeli ensin vuosina 201719 suuhygienistiksi ja aloitti
yksityisenä yrittäjänä vuonna
2019 sekä Lahdessa että Kouvolassa vuokratuolilla toisen
yrittäjän tiloissa. Suuhygienisteistä suurin osa toimii kunnallisena puolella, mutta he
voivat myös yksityisinä yrittäjinä ottaa vastaan asiakkaita, toisin kuin hammashoitajat, jotka toimivat aina hammaslääkärin kanssa. Viime
vuonna Anna Hedlund sitten
valmistui erikoishammasteknikoksi Kuopiosta, jossa opinnot tällä kertaa järjestettiin.
– Sitten katseeni osui sopivaan aikaan Marja-Helenan ilmoitukseen ja Mäntsälän suuntaan, hymyilee Anna.

Työtä riittää

Odotustilassa on panostettu myös viihtyisyyteen.

Erikoishammasteknikot ovat
kaikki joko yksinyrittäjiä tai
jonkin isomman yksityisen
yrityksen palveluksessa ja
heille riittää Marja-Helenan
Brunoun mukaan töitä, sillä
irtoproteeseja tarvitaan edelleen.
– Joskus 2000-luvun vaihteessa näytti siltä, että tarve

vähenee jatkuvasti hampaiden paremman hoitamisen
myötä, mutta tämä näyttää
olevan aaltoliikettä, toteaa
Marja-Helena ja tarkentaa,
että vuosien myötä, kun sokeripitoisten juomien käyttö
ja kaikenlainen napostelu on
lisääntynyt, mutta hampaiden säilymistä alettu pitää liikaa itsestäänselvyytenä, onkin tarve irtoproteeseille lisääntynyt.
– Proteeseista on myös
pidettävä hyvää huolta, sillä kuluneet, vanhat proteesit keräävät bakteereita ihan
varastoksi asti ja myös leukaluut muuttuvat ja kutistuvat hampaiden poiston jälkeen. Proteesit pitäisikin uusia noin 10-15 vuoden välein
ja pohjaustarve tarkistuttaa
3-5 -vuoden välein, muistuttaa Marja-Helena Brunou.

Molemmat reippaat
naiset uuden edessä
Marja-Helena Brunou on jäämässä eläkkeelle hyvillä mielin, etenkin kun työn jatkaja
löytyi.
– Olen viihtynyt työssäni
asiakkaiden parissa ja joskus
menee pitempikin aika kuulumisten vaihdossa ja olenkin
saanut palautetta, että olen
myös tullut ystäväksi monen
kanssa, toteaa Marja-Hele-

Vastaanoton sijainti Keskuskadulla katutasossa on hyvä.
na hymyillen ja uskoo Annan
jatkavan tässä työssä hyvin.
Muutoksiakin vuosien mittaan on tullut, esimerkiksi
byrokratia on lisääntynyt ja
vienyt yrittäjän aikaa entistä enemmän. Eikä toimekas
yrittäjä ole välttynyt harmeiltakaan koronan lisäksi.
– Puolitoista vuotta sitten
piti vielä hankkia uusi toimitilakin, kun entisessä Lahdentien varrella sijainneessa liikerakennuksessa syttyi tulipalo,
kertaa Marja-Helena tapahtumia ja jatkaa:
– Omat tarvikkeeni ja kalusteeni säilyivät vahingoitta,
mutta asiakastyö oli keskeytettävä.
Uusi paikka löytyi Keskuskadulta Kandelinin kultasepänliikkeen entisestä liiketilasta, joka ensin remontoitiin
toimintaan sopivaksi. MarjaHelenan mukaan tilaa on nyt
hiukan liikaakin, mutta sijainti katutasossa aivan keskustassa on mainio.
Erikoishammasteknikon
työ on käsityöammatti ja

puuhakkaan Marja-Helenan
harrastuksetkin liittyvät vahvasti käden taitoihin, jotka
hän on saanut verenperintönä, sillä suvussakin on paljon
kädentaitajia.
Eläkkeellä jää nyt aikaa sulatuslasitöihin ja puustakin
syntyy monenmoista tarvekalua. Myös ompelu sujuu ja
liikunnasta lenkkeily ja uinti niin kesällä kuin talvellakin on lähellä sydäntä. Myös
matkustaminen on mieluista ja neljälle lapsenlapsellekin jää enemmän aikaa. Vanhin heistä, 14-vuotias, asuu
Espanjassa.
Anna Hedlund puolestaan
aloittaa työt huhtikuun alusta ja toivottaa niin uudet
kuin vanhatkin asiakkaat tervetulleiksi. Hän on innostunut uudesta urasta:
– Jännitystäkin tietysti liittyy aloittamiseen, mutta iloisella mielellä tartun töihin,
kokemusta yrittäjyydestä on
ja paikkakunta sekä toimitila
ja sen keskeinen sijainti tuntuvat mukavilta.
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Mäntsälän kapinasta 90 vuotta

Tasavallan presidentti Svinhufvudin
puhe oli käänteentekevä
Kuva Elina Alanko

Elina Alanko lissä kuultiin hienoja näytteliVuonna 1932 Mäntsälä oli
valtakunnallisissa otsikoissa.
Mäntsälässä äärioikeisto vaati Lapuan liikkeen johdolla ja
suojeluskuntien tuella hallituksen eroa. Kärjistyneen tilanteen laukaisi presidentti
Svinhufvudin radiopuhe, joka sai Mäntsälään kokoontuneet ja sinne lähdössä olleet
joukot hajaantumaan.
90 vuotta näiden tapahtumien jälkeen Mäntsälässä
tutkijat ja yhteiskunnan vaikuttajat eri aloilta peilasivat
Mäntsälän kapinan taustoja
ja vaikutusta tämän päivän
Suomeen ja demokraattiseen
yhteiskuntajärjestykseen.
Mäntsälän kunta järjesti
Mäntsälän kapina 90 vuotta
-juhlaseminaarin Hirvihaaran Kartanossa. Seminaarin
avasi Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila ja juhlapuheen piti puolustusministeri Antti Kaikkonen. Seminaarissa kuultiin esitelmät
Mäntsälän kapinan taustoista, vaiheista ja seurauksista
dosentti Kirsti Mannisen, dosentti Lasse Laaksosen, emeritusprofessori Seppo Hentilän, professori Martti Häikiön
sekä dosentti Marko Paavilaisen esittäminä. Esitelmien vä-

tiä ja kuvaa tulee vuorokauden ympäri, osa on totta,
osa sinnepäin ja osa valhetta. Valheellisen tiedon määrä on uhka demokratialle ja
pahimmillaan myös turvallisuudellemme. Medialukutaidon ja lähdekriittisuuden
opettaminen lapsille on välttämätöntä.
Suomi on hyvä, puolustamisen arvoinen maa. Pidetään se sellaisena jatkossakin, totesi puolustuministeri Antti Kaikkonen juhlapuheessaan.

jöiden monologeja ja dialogi
historian henkilöistä. Lopuksi käytiin paneelikeskustelu.
– Viime päivien tapahtumat osoittavat tämän päivän
seminaarin ajankohtaiseksi.
90 vuoden takaisten tapahtumien tunteminen on tärkeää. Kapina osoitti demokraattisen yhteiskunnan haavoittuvuuden. Seminaarissa peilataan Mäntsälän kapinan taustoja ja vaikutuksia tämän päivän Suomeen
ja demokraattiseen järjestelmään. Vastakkainasettelu ja
vihapuheet ovat Suomessakin yleistyneet, totesi Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu
Laurila seminaarin avauspuheessaan.

Suomi on
puolustamisen
arvoinen maa
Puolustusministeri
Antti Kaikkonen piti seminaarin
juhlapuheen, jonka alkuun
hän totesi joutuvansa lähtemään heti puheensa jälkeen,
vaikkakin Suomen rajoilla on
rauhallista, seurataan maailman tapahtumia nyt normaalia tarkemmin.
– Demokratian äärelle kannattaa aina kokoontua. Kii-

Kommunismin
vastaisuus johti
Lapuan liikkeeseen

Juhlaseminaarissa kuunneltiin tasavallan presidentti Svinhufvudin radiopuhe.
tos Mäntsälälle, että haluatte linkittää oman historianne tämän päivän demokratian kysymyksiin. Näinä Euroopan synkkinä päivinä on syytä nostaa esiin demokratian
ja rauhan yhteys. Siellä missä on hyvä demokratia, on
luottamus ja kunnioitus toisiin ja kyky sopia. Näistä syn-

tyy edellytykset rauhalle.
Meillä oli ollut toiveikkuus
Neuvostoliiton hajoamisen
jälkeen. Oliko toiveikkuudelle koskaan pohjaa, ajattelimme Venäjän lähestyvän länsimaita. Valitettavasti toiveikkuus Venäjän myönteiseen
kehitykseen on karissut pois.
Suhteet ovat hiipuneet sääs-

Kuva Elina Alanko

Mäntsälän kapina 90 vuotta -seminaarin paneelikeskustelussa olivat mukana Seppo Hentilä (kuvassa vas.), Panu Karhunen,
Antti Rinne, Mikko Häikiö (paneelin puheenjohtaja), Pihla Keto-Huovinen, Lasse Laaksonen, Marko Paavilainen ja Kirsti
Manninen. Paneelin aiheena keskusteltiin millaiset asiat ja ilmiöt heikentävät suomalaisten luottamusta demokraattiseen
yhteiskuntajärjestykseen ja miten niitä voidaan vahvistaa. Paneeliin osallistujien kanssa keskustelemassa Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila (kuvassa oik.).

töliekille. Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tuomitaan, kansainväliset sopimukset koskevat myös Venäjää. Suomi ja muu Eurooppa seisovat vahvasti Ukrainan
ja ukrainalaisten takana. Ukrainan asia on myös meidän
asiamme.
Nyt on syytä pohtia, miten
demokraattinen yhteiskuntamme voi tänään ja miten
sitä voisi vahvistaa. Aihe on
tärkeä. Alle puolet maailman
väestöstä asuu demokratian ääressä, tämä on todellisuus. Välillä unohtuu, miten
hyvin asiat ovat meillä nyt.
Monia asioita on tehty Suomessa oikein. Demokratiaa
koetellaan nyt kovasti. Suomalaisina voimme olla ylpeitä, pärjäämme kansainvälisissä mittauksissa hyvin. Missä
asiassa tahansa pohjoismaat
ovat kymmenen ensimmäisen joukossa, Suomikin monessa mittauksessa kärkipaikalla. Rima tulee pitää korkealla, että hyvä pysyy jatkossakin hyvänä.
Demokratian näkökulmana äänestysaktiivisuus ja sen
eriytyminen voisi olla parempi Suomessa. Kaikki eivät halua käyttää äänioikeuttaan
vapaissa vaaleissa. Demokratia voi elää hyvin vain, kun
kaikki tuntevat sen omaksi. Valittu porukka edustaa
myös minua.
Suomi on puolustamisen
arvoinen maa. Maanpuolustustahto on vahva, sitä tarvitaan jatkossakin. Kaikkien
suomalaisten on tunnettava
demokratia omakseen.
Toiseksi demokratian näkökulmaksi nostan medialukutaidon ja sivistyksen. Pohja suomessa on vahva. Teks-

Dosentti Kirsti Manninen kuvasi kapinaan johtaneita tapahtumia:
– Mäntsälä oli 1930-luvun
alkuun tultaessa jyrkästi kahtiajakautunut paikkakunta.
Miksi juuri Mäntsälästä tuli
kapinapitäjä?
Oikeiston ja vasemmiston
jako oli jyrkkä. On selvää, että
vuonna 1932, kun kansalaissodasta oli kulunut vain 14
vuotta, näiden surmien synnyttämä viha ja katkeruus
oli vahva toiminnan motiivi. Toinen syy Mäntsälän kireään poliittiseen ilmapiiriin
oli kunnallisen demokratian
ja taloudellisen vallan välinen pattitilanne. Heikon kuntatilanteen takia uudistukset
etenivät hitaasti.
Lainkuuliaisuus oli romahtanut, moni oli aloittanut salakuljetuksen. Mäntsälä toimi tärkeänä jakelukeskuksena.

Mäntsälän kapina oli
27.2.-6.3.1932 tapahtunut Lapuan liikkeen
kannattajien yritys kaataa Suomen hallitus.
Kapinassa Mäntsälässä, Seinäjoella ja Jyväskylässä toimineet Lapuan liikkeen kannattajat yrittivät väkivallalla
uhaten kaataa heidän
mielestään kommunismia liikaa suosivan hallituksen.
Lapuan liike oli Suomessa vuosina 1929–
1932 toiminut vaikutusvaltainen antikommunistinen ja oikeistoradikaali kansanliike.
Sen tavoitteena oli kitkeä kommunismi Suomesta, mutta taustalla oli myös pidemmälle
vietyjä tavoitteita.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Vahvistui käsitys, että jokainen sai ottaa ohjat omiin
käsiinsä.
Yleinen kommunismin
vastaisuus 1929 johti EteläPohjanmaalla Lapuan liikkeen syntyyn. Se pyrki vaikuttamaan päättäjiin julkilausumilla ja joukkokokouksilla. Mäntsälän suojeluskuntapiireissä Lapuan liike sai heti paljon kannatusta.
Tilanne eskaloitui, kun alkuvuodesta 1932 Ohkolan työväenyhdistyksen iltamiin oli tulossa juhlapuhujaksi kokoomuksesta sosiaalidemokraatteihin loikannut
kansanedustaja Mikko Erich,
jota Mäntsälän suojeluskuntaväki piti luopiona. Paikalliset oikeistopiirit yrittivät kieltää tilaisuuden.
Kun Erich aloitti puheensa, jonka aiheena olivat oikeusvaltion periaatteet ja lapualaisten rikkomukset niitä vastaan, Ohkolan työväentalolla olevia poliiseja piiritti 400 suojeluskuntalaista.
Nimismiestä pyydettiin keskeyttämään tilaisuus ja kun
tämä ei sitä tehnyt, tilanne
kärjistyi ja joku aloitti laukausten ampumisen. Suojeluskuntalaiset lähtivät Mäntsälän keskustaan suojeluskuntatalolle. Maaherra määräsi kaikki suojeluskuntalaiset heti pidätettäväksi. Suojeluskuntalaiset päättivät pysyä yhtenä joukkona ja jäädä
suojeluskuntatalolle. Kahakka muuttui kapinaksi.

Kapina oli
yritys toteuttaa
vallankaappaus
Kapinakenraali Walleniuksesta kertoi dosentti Lasse Laaksonen:
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– Mäntsälän levottomuuksien viikolla Walleniukseen
henkilöityi kapinallisten operatiivinen johtaminen. Wallenius oli johtajapersoona,
joka ei koreillut. Wallenius
oli epäsuosiossa aikaisemmista tekemisistään ja hänet
erotettiin, vaikkakin sitten
vapautettiin syytteistä. Lapuan liike palkkasi Walleniuksen Lapuan liikkeen sihteeriksi. Walleniukseen otettiin yhteyttä, kun Mäntsälässä kapinakipinät alkoivat sinkoilemaan. Lapualaisjohto
koottiin tekemään ratkaisua.
Lapuan johto antoi tukensa
Mäntsälän miehille. Wallenius lähti Mäntsälään purkamaan kapinaa.
Tasavallan presidentti Svinhufvud ei suostunut vastaanottamaan lapualaisia eikä
missään vaiheessa edes neuvottelemaan kapinajohdon
vaatimuksista, ainoastaan
heidän antautumisestaan.
Tasavallan presidentin radiopuhe oli käänteentekevä.
Emeritusprofessori Seppo
Hentilä kertoi Mikko Erichistä ja vasemmiston valtataistelusta:
– Mikko Erich oli erinomainen puhuja. Hän esiintyi usein lehdissä ja arvosteli
Lapuan liikettä voimakkaasti.
Todettiin, että tämän miehen
ei saa antaa puhua Mäntsälässä. Huhtikuussa 1932 hän
joutui muilutuksen kohteeksi. Tämä oli Lapuan liikkeen
merkittävämpiä kyydityksiä.
Professori Mikko Häikiö
pohti esitelmässään kukistettiinko kapina asein vai puhein:
– Presidentti Svinhufvudin
puhe on historiamme merkittävin puhe. Puheessaan presidentti vetosi suoraan suo-

jeluskuntalaisiin Mäntsälässä
ja ennen kaikkia niihin, jotka
olivat valmiita lähtemään ase
kädessä Mäntsälään. Jos presidentin puhe ei olisi tehonnut ja tuhannet suojeluskuntalaiset olisivat kokoontuneet Mäntsälään ja lähteneet
marssimaan kohti Helsinkiä,
Suomen demokraattinen yhteiskuntajärjestys tuskin olisi kestänyt. Presidentin puhe
kuitenkin tehosi, Mäntsälän
kapina alkoi kuivua kokoon.
Mäntsälän kapinan seurauksia pohti dosentti Marko
Paavilainen:
– Tasavallan presidentti oli
hoitanut hienosti tilanteen.
Ohkolan tilanteen jälkeen
laukaustakaan ei vaihdettu.
Mäntsälän miehet jäivät nimettömiksi, kun nimilistaa
ei kerätty. Vain kapinajohto
vangittiin. Kapinan kukistaminen verenvuodatuksetta
sai eduskunnassa kiitosta, jopa vasemmistolta.
Presidentin toimia kiitettiin. Suojeluskunta tuli lakkauttaa ja vasemmiston kritiikkiin yhtyi myös osin Maalaisliitto, jota pidettiin suojeluskuntapuolueena. Rangaistavien piirin laajentamista ehdotettiin. Kapina-asia
haluttiin pian pois alta, eikä Suomen hallitus halunnut
pitkää oikeusprosessia. Moni
piti kapinallisia edelleen isänmaan sankareina. Armahduslaki sallittiin ja jo marraskuussa 1932 jaettiin tuomioita.
Rangaistuksia jaettiin vain
Mäntsälässä tapahtuneen
kapinan osalta, syytettyjä oli
yhteensä 96. Mäntsälän kapinasta annetut rangaistukset
jäivät lieviksi.
Kansanvalta säilyi Suomessa ja Lapuan liike lakkautettiin.

Kuva Elina Alanko

Mikko Erichin
ja Annie de
la Chapellen
dialogin esittivät
Jyrki Kosonen ja
Minna Vartia.

Päällystevaurioita vilkkailla teillä
Tienkäyttäjiltä tarvitaan nyt
varovaisuutta liikenteessä,
sillä talven vaihtelevat kelit
ovat saaneet vilkkaimpien
teiden päällysteet vaurioitumaan nopeasti. Ongelmallisimmilla tieosuuksilla nopeusrajoituksia lasketaan tilapäisesti, kunnes vauriot saadaan korjattua.
Päällysteiden vaurioituminen aiheuttaa haittaa. Talven vaihtelevat kelit ovat
saaneet erityisesti vilkkaim-

pien teiden päällysteet vaurioitumaan nopeasti ja päällysteen huonosta kunnosta
varoitetaan monin paikoin.
Tienkäyttäjiltäkin edellytetään tarkkaavaisuutta, sillä suurikin vaurio voi vilkkaalla tiellä syntyä nopeasti.
Päällystevaurioiden syynä on
veden jäätyminen ja sulaminen päällysteen huokosissa
sekä veden ja liikenteen aiheuttama rasitus. Paikkausmenetelmiä on näissä olois-

sa rajoitetusti käytettävänä
ja vaurioita syntyy tällä hetkellä enemmän kuin ehditään paikata.
Ongelmallisimmilla osuuksilla joudutaan laskemaan
nopeusrajoitusta tilapäisesti, kunnes vauriot saadaan
pysyvämmin korjattua. Vilkkaiden teiden huonokuntoisimmat osuudet priorisoidaan uudelleenpäällystysohjelmassa myös aikataulutuksessa.

Varoitus tulvivista tieosuuksista
Lumien sulaminen ja vesisade on monin paikoin nostattanut vettä tielle Uudellamaalla. Vedestä varoittavia
liikennemerkkejä on jo monessa paikassa ja niitä viedään varoittamaan sitä mukaa, kun uusia paikkoja ilmaantuu.
Uudenmaan ELY-keskus
on saanut viime viikkoina
runsaasti ilmoituksia tulvavedestä ajokaistoilla. Lumien
sulaminen ja vesisade on monin paikoin nostattanut vettä tielle Uudellamaalla ja ajokaistoja on jouduttu sulkemaan liikenteeltä.
Poliisikin on varoittanut
autoilijoita moottoriteille

muodostuneista suurista vesilammikoista, kun pahimmissa tilanteissa koko moottoritien ohituskaista on voinut olla veden vallassa. Tämä
lisää riskiä vesiliirtoon. Poliisi varoittaakin autoilijoita tällaisissa paikoissa muun muassa hiljentämään nopeutta
ja säilyttämään turvavälit sekä pitämään ajovalot päällä.
Tilanteeseen ei odoteta
helpotusta ihan heti. Tulvavesi yhdessä päällystevaurioiden kanssa on hankala yhdistelmä. Päivän aikana syntynyt reikä tiessä jää tulvaveden alta havaitsematta ja
matkanteko saattaa keskeytyä. Varoitetuissa paikoissa

ainoa keino on alentaa nopeutta.
Vaikka kunnossapito tekee työtä koko kalustollaan,
se ehtii apuun vain kaikkein
kriittisimpiin kohteisiin. Myös
sään vaihtelut aiheuttavat lisähaittaa. Sään pakastuessa paannejäätä muodostuu
näihin veden vallassa oleviin
kohtiin nopeammin, kuin niitä saadaan auki. ”Vettä tiellä”
-liikennemerkkejä on jo varoittamassa tienkäyttäjiä monessa paikassa ja niitä viedään
varoittamaan sitä mukaa, kun
uusia paikkoja ilmaantuu.
Akuutit palautteet tiestön
kunnosta Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100.
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KIVIMYYNTI OLLILA

Tapahtumakalenteri

Hautakivipalvelut myös
puhelimella ja sähköpostilla
p. 0400 852 309
esko.ollila@loimaankivi.fi
Laaja hautakivinäyttely esillä
Sääksjärventie
969. 969.
Tervetuloa!
Sääksjärventie
www.kivimyyntiollila.fi

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
Pe 11.3. klo 21 Nuortenmessu kirkossa. Messun toimittaa liturgi Jussi Hokkanen.
Su 13.3. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Riikka Pajunen, avustava pappi Riikka Näätänen ja
kanttori Johanna Linna.
Ti 15.3. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo 18 alkaen. Hiljaista ehtoollista vietetään klo 19
Taizé-laulujen kerä.
Su 20.3. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Jussi Hokkanen ja kanttori Johanna Linna. Saarna:
Kalle Virta. Messun aikana isoset siunataan.
Su 20.3. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Musiikista vastaavat Gospel Mäntsälä ja bändi Pekka Itkosen johdolla.
Su 20.3. klo 18 Pyhäkoulu Tuomasmessun aikaan kirkon huoltorakennuksessa. Pyhäkoulussa lauletaan, kerrotaan Raamatun kertomus, askarrellaan, leikitään ja
syödään tietysti eväitä. Pyhäkoulua ohjaavat vapaaehtoiset aikuiset.
ILMOITTAUDU
Ilmoita lapsesi päiväkerhoon. Mäntsälän seurakunnan lukuvuoden 2022–2023 päiväkerhoihin haetaan
1.4.2022 asti. Päiväkerho on tarkoitettu 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Päiväkerhossa leikitään ja lauletaan, askarrellaan, tutkitaan, ihmetellään sekä opetellaan toimimaan ryhmässä. Kerhotoimintaa ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat. Katso kaikki syksyllä alkavat ryhmät, hinnat ja tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme. Ilmoittautuminen osoitteessa https://
bit.ly/357I15P.
5.–7.-luokkalaisten leiri ”The Father” 25.–27.3. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Luvassa monipuolisia ja
ryhmää ja itseä haastavia tehtäviä, uusia kokemuksia ja
hartauksia, ulkoilua, saunomista ja ruokailua. Hinta 20
€, ilmoittautuminen on auki 9.3. asti osoitteessa www.
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaistenleirit.
Rikasta minua -parisuhdeleiri 1.–3.4. Ahvenlammen
leirikeskuksessa. Tervetuloa huoltamaan ja rikastamaan
parisuhdetta täysihoidolla. Ohjaajina Katja ry:n vapaaehtoiset Minka ja Jarkko Hauta-aho. Seurakunnasta mukana Timo Naapuri ja Riikka Näätänen. Mukaan mahtuu
kuusi paria, ei lastenhoitoa. Hinta 130 € / pari. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 7.–28.3. p. 040 743 3262.
Voimavaraleiri 8.–10.4. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Leirillä pohditaan omaa jaksamista, levätään sekä
vahvistetaan voimavaroja liikunnan ja hiljaisuuden keinoin. Hinta 60 €, maksuvapautusta voi hakea tarvittaessa. Ilmoittautuminen 22.3. mennessä verkkosivuillamme www.mantsalanseurakunta.ﬁ. Lisätiedot: sara.dhakal@evl.ﬁ, p. 044 068 7322.
Retki Vivamon Raamattukylään ti 12.4. katsomaan
Ihmisen Poika -pääsiäisnäytelmää. Lähtö Wanhan edestä klo 16, näytelmä Vivamossa klo 18. Kahvitarjoilu näytelmän jälkeen. Hinta 15 € / hlö. Paluu Wanhalle n. klo
20.45. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 019
560 7500 arkisin klo 9–13 välillä. Mukaan otetaan 30 ensin ilmoittautunutta. Pukeuduthan sään mukaisesti, sillä näytös on ulkona.
Äitiseminaari la 7.5. klo 10–16 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Seminaari kaikenikäisille äideille. Maija Nyman alustaa aiheesta Sovinnon sillalla – äidin monet
roolit. Hiljentymistä, rentoutumista, hyvää ruokaa, saunomismahdollisuus. Hinta 10 € / hlö sisältäen ohjelman,
lounaan ja päiväkahvin. Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta 14.3. alkaen. Lisätiedot Piia Muurikaiselta p.
040 743 3256.
LEIPÄÄ YHTEISVASTUUN HYVÄKSI
Osallistu Yhteisvastuukeräykseen ostamalla aitoon
hapanjuureen leivottu kirkonmäen leipä. Leivät leivotaan lahjoituksena saaduista jauhoista ilman teollista
hiivaa. Yhden leivän (vesi, vehnäjauho, hiivaleipäjauho,
ruisjauho) paino on n. 500 g, hinta 5 € / kpl. Leipiä on
myynnissä maaliskuun aikana Kirkonmäen aamiaisilla
klo 10 ja klo 11. Leipiä on tarjolla rajoitettu määrä, mutta leivän voi tilata myös etukäteen. Tilauslinkki löytyy
osoitteesta https://bit.ly/3BWaRTn.
TAPAHTUMAT
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Hyökännummen kerhotalolla.

Gospelkuoron harjoitukset perjantaisin klo 18 kirkossa.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin klo 18.30
Hyökännummen kerhotalolla.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, aamupuuro seurakuntakeskuksen salissa klo 11.
Kirkonmäen aamiainen tiistaisin klo 10 ja klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja
mehua. Kattauksen aluksi vietetään lyhyt hartaus.
Ikäkeskiviikko ke 9.3. klo 10 seurakuntakeskuksen
salissa. Päivän vieras diakoni Raija Naukkarinen kertoo
kutsumuksestaan ja työstään Mäntsälän seurakunnassa. Tarjolla lounas 6 euron hintaan.
Kirkkokuoron harjoitus ke 9.3. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.
Toivevirsikerho to 10.3. klo 14 Ankkurissa. Tule laulamaan yhdessä virsiä ja ehdota vaikka mielivirttäsi!
Miesten keväthuoltopäivä la 12.3. klo 11–16.30 seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa klo 11.30 ruoka, klo
12 Hannu Nyman Kansan Raamattuseurasta alustaa aiheesta Miksi Israel on kuumapiste maailmassa, klo 13
kahvit, klo 13.30 muusikko Peter Joukahaisen konsertti, klo 14.30 Kalle Virran toimittama Tavallisia kansanmiehiä -raamattutunti sekä ehtoollishetki ja klo 16 päätös. Ilmoittautuminen 10.3. mennessä Timolle p. 040 743
3262. Yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.
Naistenpäivä su 13.3. kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Päivä alkaa messulla kirkossa klo 10, jonka jälkeen tarjotaan maksuton lounas klo 12 seurakuntakeskuksessa. Varsinainen naistenpäivän ohjelma alkaa klo 12.30 seurakuntakeskuksessa, jossa vierailija Tuula Hakkarainen Kansan Raamattuseurasta alustaa aiheesta Mitä sinulle kuuluu tänään.
Kahvitus klo 14.30 ja klo 15 Tuula Hakkaraisen konsertti, joka on avoin kaikille eli miehetkin ovat tervetulleita mukaan.
Naisten saunailta ti 22.3. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 Hyökännummen kerhotalossa.
Toukkapiiri sylivauvoille ja vanhemmille tiistaisin
klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11 Jokelanseudun kerhotalossa.
Muksunurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa.
Perheiden avoimeen kohtaamistilaan voi tulla piipahtamaan hetkeksi tai oleskelemaan koko puolitoistatuntisen ajan. Tarjolla myös pientä välipalaa.
Perheiden talviulkoilupäivä la 19.3. klo 10–15 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Päivän ohjelmassa on kirkkohetki, lounas ja toiminnallista ulkoilua sään mukaan.
Iltapäivällä makkaranpaistoa. Omat pulkat voi ottaa
mukaan, mikäli lumitilanne mahdollistaa mäenlaskun.
Ruokana jauhelihakeitto.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool kouluikäisille tiistaisin klo 13.30–
15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
LÖYDÄ PERILLE
Kirkko, Vanha Porvoontie 8
Seurakuntakeskus, Urheilutie 1
Ankkuri, Keskuskatu 11
Wanha, Nordenskiöldintie 1
Koivulan kerhotalo, Vanha Porvoontie 10
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2
Ahvenlammen leirikeskus, Hermanonkimaantie 132

Avoinna
sopimuksen mukaan

Ajanhengen mukainen.
Ammattitaitoinen henkilökunta käytettävissänne.
P. 020 759 7700
www.helmililja.com
Kukkatilaukset myös verkosta:
helmililja.ekukka.fi
-EIJERINTIEå å-ÛNTSÛLÛåså!VOINNAåMA PEån åLAån

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy
Puh. (019) 687 2386,
0400 491 476
Vanha Porvoontie 4
matti.marjaniemi@msoynet.com

Isämedia isille.info julkaistu

Vertaistukea,
vinkkejä ja apua isille
Helmikuun alussa julkaistu
uunituore verkkomedia isille.info syntyi tarpeeseen, sillä isyyteen saatava vertaistuki, vinkit ja apu on ollut tähän asti valtakunnallisesti
hajanaista. Jatkossa isyyteen
liittyvää monipuolinen tieto
löytyy yhdestä paikasta. Samalla sivusto kokoaa myös
yhteen Suomessa käytävän
isäkeskustelun.
Isämedialla on kolme päätavoitetta: tuoda keskusteluun arjen isyyttä ja sen hienoja hetkiä, tiedottaa mistä
isät voivat hakea apua ja tukea isyyden eri vaiheissa sekä
tuoda isien tarpeet näkyväksi palveluissa.
– Äidit ovat aiemmin löytäneet ja saaneet isejä helpommin tukea ja tietoa vanhemmuuteen, Mäntsälän
seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä ja isille.infosivuston tuottaja Timo Naapuri huomauttaa.
– Isät sen sijaan tulevat
usein palvelujen piiriin vasta
silloin, kun vanhemmuudessa on haasteita, kuten parisuhdeongelmia, masennusta, päihteitä tai väkivaltaa.
Isille.info tuo arkeen vertaistukea, vinkkejä ja palveluita jo varhaisessa vaiheessa ja tekee isyyttä näkyväksi perhepalveluissa, jatkaa
Naapuri.
Palvelu on otettu käyttöön muun muassa Naantalin neuvolassa.

Sivuston ideoinnissa on ollut mukana isätoimijoita eri
järjestöistä. Varsinainen toteutus tapahtui kuitenkin
Kirkkohallituksen Mäntsälän seurakunnalle myöntämän avustuksen avulla. Palvelun toteutus tapahtui yhteistyössä Leppävaaran seurakunnan Jukka Silventoisen
kanssa.
– Isät ovat tällä hetkellä
entistä aktiivisemmin mukana perheen elämässä, ja se
näkyy tutkimuksissa ja mediassa. Aiemmin isien kohtaamistapa on ollut usein toiminnallinen, mutta nyt haetaan ja toivotaan vertaistukea myös keskusteluin, Jukka
Silventoinen toteaa.
Isille.info on voittoa tavoittelematon palvelu, jonne toivotaan yhä lisää isien ja isyyden kanssa työskenteleviä
tahoja mukaan ideoimaan ja
kehittämään sivustoa.
– Isyys on useimmiten
miehille todellinen voimavara. Meidän slogan on ”Isyyden pelikentällä”, koska isillä
on monenlaisia joukkuepeleistäkin tuttuja rooleja, on
tuomaria, huoltajaa, sponsoria, puolustajaa ja hyökkääjää. Näiden roolien kautta
piirtyy näkyviin arjen isyys, ja
samalla luomme myönteistä
isäkulttuuria, Timo Naapuri iloitsee.
Isille.info-palvelun valtakunnallinen somekampanja
on viikolla 10.
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PYSÄHDY SÄVELTEN HISTORIAN
SUURIMMALLE MONUMENTILLE

J. S. Bach: Matteus-passio
Cantores Minores
Cantores Minores Koulutusryhmien kuoro
7RP1\PDQ-\UNL.RUKRQHQ$QX.RPVL
7HSSR/DPSHOD1LDOO&KRUHOO7RPPL+DNDOD
Suomalainen barokkiorkesteri
+DQQX1RUMDQHQjohtaja
-lUM0XVLLNNLRSLVWR0lQWVlOlVVl0lQWVlOlQVHXUDNXQWD0lQWVlOlQNXQWD
Noudatamme voimassaolevia terveysturvallisuus- ja kasvomaskiohjeita
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LIPUT: EVENTS.LIVETO.IO
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Terttu Heikkinen
Eipä tiennyt Nummisten Andersbergin kartanon (nykyisin Ylikartano) omistaja, senaattori Jost van Qvanten, että hänen teettämänsä
kierrätysteko on vielä lähes
130 vuoden jälkeen olemassa ja nähtävissä. Hän rakennutti vuonna 1895 Mustijoen kauniisti polveilevan kosken partaalle itselleen sivutilan, kun aiemmin paikalla ollut kartanon viinanpolttimo
oli purettu.
Puretun rakennuksen tiilet
saivat kuitenkin uuden elämän, sillä niistä tehtiin uudisrakennuksen kivijalka.
– Se on siis tarkkaan ottaen tiilijalka, kuvailevat perustusta talon nykyiset omistajat, Isa Kukkapuro-Enbom
ja Henrik Enbom ja arvioivat sen edelleen olevan ihan
kunnossa.
㯰ĊĈðùÞùùè
÷èĈÞÛĈċúĊü㰨øÿēĊēð
Ûð÷üðúÛÛú
ċùùðĈðĈĊÛ㬼㯰

Tiilien kierrätys on nykyiselle
omistajapariskunnalle merkityksellinen seikka, sillä he itse ovat kiertotalouden puolestapuhujia, todellisia kierrätyssisustamisen ja modernin muotoilun moniottelijoita. Isa Kukkapuro-Enbom on
tunnettu muotisuunnittelija ja nykyään myös journalisti sekä näyttely- ja kierrätyssuunnittelija. Henrik Enbom
puolestaan on sekä insinööri
että puuseppä ja myös valokuvaaja, journalisti ja romumuotoilija.
Helsingissä asunut pariskunta löysi tiensä Mäntsälän

Kuva Terttu Heikkinen

Kuva Terttu Heikkinen
Kuva Terttu Heikkinen

Kirjallista tuotantoa
löytyy myös.
Nummisiin alettuaan etsiä
1990-luvun lopulla kesänviettopaikkaa kohtuullisen läheltä ja veden ääreltä. Löytyikin
talokaunotar, joka pihapiireineen on sopivasti katseilta suojassa Nummisten Kyläkauppa -rakennuksen takana.
Satavuotiaan talon oli edellinen omistaja kunnostuttanut
vuosina 1994-95 arkkitehti Mika Launiksen suunnitelmien mukaan vanhaa rakennustapaa pieteetillä kunnioittaen. Viime kesän elokuussa
pariskunta sitten muutti kokonaan Nummisiin.
– Tila on osa Museoviraston suojelemaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joten maaseutumainen miljöö
säilyy täällä, mainitsee Henrik Enbom.
– Paikalliset tuntevat paikan nimellä Koskela, mutta koska tässä on itseasiassa kolme asuntoa, perustimme 2000-luvulla asunto-osakeyhtiön Andersbergin Viinanpolttimo -nimellä, koska se on tilan virallinen nimi, kertoo Isa KukkapuroEnbom.
Kuva Terttu Heikkinen

As Oy Andersbergin
Viinanpolttimo Mustijoen
rannalla Nummisissa.

Isa Kukkapuro-Enbom ja Henrik Enbom valoisassa salissaan. Henrikillä sylissään
Dodo Oy:n Trash Designin maskotiksi muodostunut LdS-ledvalaisin. Sohva on Isan isän,
Yrjö Kukkapuron, suunnittelema.
㯰 üæü㰨üøð㰨Ĉċ÷ċ㯟
ĄċċĊĊüüú㰨÷ċüøøċĊ㬽㰨
ċĊèøðÛĈ㰨öÛ㰨øððÛú
øċüĊĊÛĐÛðúèú㬽㰨øèúĊü㯟
÷ēĐēĊÿú㰨÷ÛúÛøðúĊċ㬼㯰㰨

Henrik Enbom perusti
1990-luvun puolivälissä Dodo-nimisen yrityksen muun
muassa messujen järjestämistä ja tuotetestausjuttuja varten. Nykyisin Dodo Oy:n alla
toimii useita alatoiminimiä,
jotka liittyvät nimenomaan
kestävän kehityksen projekteihin ja muotoiluun ja niistä
Trash Design alkoi jo 2000-luvun alkuvuosina yhdistäen
kierrättämistä nimenomaan
moderniin sisustamiseen.
– Yritysnimi Dodo tuntuikin sitten heti istuvan kiertotaloutta edistävään toimintaan, toteaa Isa KukkapuroEnbom ja jatkaa:
– Jos emme tee jotakin kertakäyttökulutuksen pysäyttämiseksi ja planeettamme
elämän suojelemiseksi, ihmiskunnalle käy kuten dodolle eli brittiläisen sanonnan
mukaan ”dead as a dodo” tarkoittaa toivotonta tilannetta
Kirjastonurkkauksessa
roskalavalta löytynyt
tuoli kunnostettuna ja
maatuskanuken uusi
elämä valaisimena.

Uusin hanke on kansainvälinen kierrätystalouden koulutus- ja työpajatapahtuma
eri maista tuleville muotoi㯰ùùè㰨ĊÛćĐðĊĈè
ÛðúÛ㰨ċċĊĊÛ
luopiskelijoille.
ùÛĊèćðÛÛøðÛ㬽㰨ĐÛúïÛ㰨üú㰨
– Meillä Suomessa puoĐÛðú㰨úÞïĊÞĐÞ㰨ċċĈðú㰨
lestaan olisi paljon opittaĈðøùðú㰨öÛ㰨úððú
vaa esimerkiksi japanilaisilta
ćüùċĈĊÛ㰨Đüð㰨ĈēúĊēÞ㰨
ja hollantilaisilta näissä kieræèĈðîú㯟èĈðúèðĊÞ㭁㯰
rätysasioissa, muistuttaa Isa
Kukkapuro-Enbom.
Isan ja Henrikin mukaan
Trash Designista on muo㯰Þïæè÷üüæðùùè㰨üú㰨
ÛĐüðú㬽㰨ĊċüĊè㯟㰨öÛ
dostunut oikeastaan muoùÛĊèćðÛÛøð㯟ðæèüðĊÛ㰨
toiluyhteisö, sillä alusta alkaĈÛÛ㰨ĐÛĄÛÛĈĊð
en on pyydetty mukaan eri
øÛðúÛĊÛ㬼㯰
oppilaitoksista muotoilijaksi
opiskelevia nuoria ideoimaan
miten kierrätysmateriaaleista Koulutustapahtumia sekä
voidaan jalostaa uusia tuot- opettajille että opiskelijoilteita kaupallisiin tarkoituk- le on järjestetty parin päisiin. Trash Designilla on eri vän workshop-periaatteelnimikkeillä ollut seitsemän la eri ammattioppilaitoksisvuotta osasto myös Habita- sa, lukioissa ja jonkin verran
re-messuilla. Jo ensimmäisel- myös peruskouluissa. Korolä kerralla vuonna 2011 sil- nan helpotettua tätä toiminloinen Trash Home, kierrä- taa jatketaan. Suosikkituottyskotiteema herättikin aika- teeksi työpajakoulutuksismoisen innostuksen. Muka- sa on muodostunut yritykna suunnittelussa oli tuolloin sen maskottituote, ledvalaiyhteensä 20 nuorta muotoi- sin LdS (Licht der Stiftung)
lijaa ja muotoilualan opiske- eli Säätiön valo.
lijaa.
– Se on muunneltava vaTrash Design -teema on laisin, jonka keskeisenä raollut mukana myös Helsinki kenteena on Lidl-kauppaketDesign Week -tapahtumas- jun tomaattisäilykepurkki ja
sa ja vuonna 2012 World De- koska Lidlin omistajataustasign Capital -hankkeessa, kun na on saksalainen säätiö, on
Helsinki oli valittu maailman lampun nimi ymmärrettämuotoilupääkaupungiksi.
västi Säätiön valo, valottaa
tai elvytyksen ulottumattomissa olevaa kuollutta.

Henrik Enbom suunnittelemansa valaisimen suomenkielistä nimeä.
Dodo Oy:n nimissä tehdään pientuotteiden ohella
myös esimerkiksi ravintolasisustuksia ja onpa Myyrmäen kirjastonkin hyllyjä kunnostettu. Yritykset, yhteisöt
ja julkisetkin toimijat voivat
ottaa yhteyttä ja tilata sisustussuunnitelmia joko omista
vanhoista tai muualta hankituista materiaaleista. Toiveita toteutetaan sitten etsimällä sopivia materiaaleja eri paikoista, esimerkiksi purkukohteista.
– Suunnitelmia tehdään
yhdessä, mutta kyllä Henrik
huolehtii toteuttamisesta,
hänellä on taito siihen, hymyilee Isa selvittäessään perheen työnjakoa näissä projekteissa.
㯰-ÛÛùùè㰨üùÛú
ĊüðùðĊðøÛú㰨÷èĈÞÞú
ùèúúèĈĈÞ㬼㯰

Viime kesäkuussa toimelias pariskunta osti yhdessä
Nummisten Ruokalan yrittäjäpariskunnan kanssa Nummisten seurojentalon, joka
aloittaa toimintansa Nummisten Tapahtumatalona,
kun mittava remontti on valmistunut tulevaan kesään
mennessä.
– Saamme talon toiseen
päähän oman toimitilan, jonne voimme siirtää nyt tänne
kotiimme varastoidut materiaalit ja piharakennuksessa
toimineen verstaan, iloitsevat Isa ja Henrik ja jatkavat,
että uudessa tilassa voidaan
pitää koulutustyöpajoja, ym.
kiertotaloutta edistävää ja
esittelevää toimintaa.
Joten, kun kesä koittaa,
kannattaa suunnistaa Nummisiin katsomaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään.
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ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY
Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

Lue
näköislehti
www.mantsalan
sanomat.fi

Tieavustusten hakeminen
Yksityistiekuntien teiden kunnossapito- ja
perusparannus-avustusten hakuaika on 31.3.2022
asti. Yksin tien kunnosta huolehtivien kotitalouksien
talviaurausavustusten haku kestää 30.4.2022
saakka.

KULTTUURIMEIJERI

Mäntsälän kunta on laatinut tieavustusten
hakemiseksi ohjeet, jotka on hyväksytty teknisen
lautakunnan kokouksessa 7.2.2012.

Meijerin Aukio 1, 04600 Mäntsälä
»ñƖñŀƭƵŦñřñŝğŨƭğƙņ̫͘ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘͘
KULTTUURIPALVELUT OHJELMA KEVÄT 2022

KULTTUURIMEIJERI KLO

Jesse Kaikuranta 10v taiteilijajuhlakiertue ̹˫˩͚̺ͣ͘ ŝñ͘˪˫̩ˬ̩˫˩˫˫͘

˪˲̩˩˩

Heikki Hela Duo̹͘˪ˮ͚̺ͣ͘

ƭų͘ˬ˪̩ˬ̩˫˩˫˫͘

˪˲̩˩˩

Tange Del Norte ja Sami Pirttilahti ̹˪˩͚̺ͣ͘

Ɩğ͘˫˫̩˭̩˫˩˫˫͘

˪˲̩˩˩

Costello Hautamäki ̹˪˩͚̺ͣ͘

ŝñ͘˰̩ˮ̩˫˩˫˫͘

˪˲̩˩˩

André Linman ̹˪˩͚̺ͣ͘

Ɩğ͘˪ˬ̩ˮ̩˫˩˫˫͘

˪˲̩˩˩

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN KONSERTTI KUNNANTALO AUDITORIO
gųƭņƙņŨƭñŦñŨ͘uñņơğƭ́͘͘®ųƭñ̿ñŖñŨ͘ƙñėņųŀņƭņƭ̹͘˪˩͚̺ͣ͘ řğ͘˫˰̩˭̩˫˩˫˫͘
˪˱̩˩˩
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Seuraa meitä
facebook.com/Mantsalankunta
instagram.com/mantsalankunta

Viljelypalstoja vuokrataan

Tänä vuonna voi hakea yksivuotista viljelypalstaa.
Viljelypalstoja on kahta eri kokoa. Pienempi palsta
on kooltaan 5x10 m ja viljelykauden vuokra on
30 euroa. Isompi palsta on kooltaan 10x10 m ja
sen vuokra on 40 euroa. Viljelijälle lähetetään lasku
palstan vuokrasta. Kaikki monivuotiset viljelypalstat
ovat tällä hetkellä vuokrattuina.

eL

HeM

MÄNTSÄLÄN KUNNAN
KULTTUURIPALVELUT
p. 040-3145 397
®āŀřŽƖųơƭņ̫͘ƭñƙŖñ̩řƵƵơğŝñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
HñĐğĎųųř̫͘sāŨƭơāŝāŨ͘řƵŨƭñ̪͘řƵŝƭƭƵƵƙņƖñŝǍğŝƵƭ
ǎǎǎ̿ơņǍƵƭ̫͘ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘

O-

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNINEN JA
ELINVOIMALAUTAKUNTA

Mäntsälän kunta vuokraa kuntalaisille viljelypalstoja
kirkonkylän keskustasta Isonniityn puistoalueelta.
Viljelypalstaa voi hakea 15.3.–15.4.2022 välisenä
aikana. Hakemus tehdään sähköisesti. Hakulomake
löytyy Mäntsälän kunnan internetsivuilla kohdasta
ŀƭƭƖ̶̶̫ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ̶͘ƭğřŨņơğƭ̿ƖñŝǍğŝƵƭ̶řñėƵƭ̿ƭņğƭ̿
ja-yleiset-alueet/puistot-ja-viheralueet/viljelypalstat.
Viljelypalstoja on rajoitettu määrä.

KITARAKLUBI MIKKO IIVANAINEN
gğǍāāŨ͘řņƭñƙñřŝƵĎņƭ͘ñǍñƭññŨ͘řŝų͘˪˱̩ˬ˩͘Ŗñ͘ơųņƭƭų͘ñŝřññ͘řŝų͘˪˲̩˩˩̩͘iņƖƵƭ͘˪˩͚̩ͣ
sņřřų͘UņǍñŨñņơğŨ͘ņơāŨŨŽņŦāŝŝā͘řņƭñƙñřŝƵĎņŝŝñ͘řğǍāāŨ͘Ǎņğƙññƭ͘ųǍñƭ̫
řğ͘˲̩ˬ̩͘Olli Soikkeli trio̳͘͘ƭņ͘˫˫̩ˬ̩͘Petri Kuusela̳͘͘řğ͘˯̩˭̩͘Timo Kämäräinen
ƭņ͘˫˯̩˭̩͘Varre Vartiainen̳͘͘ƭņ͘˪˰̩ˮ̩͘Heikki Ruokangas
LIPUNMYYNTI
®āŀřŽņŨğŨ͘ŝņƖƵŨŦǔǔŨƭņ̫͘ŝņƖƖƵ̩Ǧ͘
iņƖƵƭ͘ųǍğŝƭñ͘Ŗñ͘sāŨƭơāŝāŨ͘gņƖñ̿řņƙŖñřñƵƖñơƭñ
řāƭğņơğŝŝā͘ğŨŨñřřųųŨ̩
»ųņŦņŦŦğ͘řñņřņơơñ͘ƭñƖñŀƭƵŦņơơñ͘ƭƵƙǍñŝŝņơğơƭņ̩
£ņėāƭāŦŦğ͘ųņřğƵėğŨ͘ŦƵƵƭųřơņņŨ͘ğƖāǍñřññŨ͘Ŗñ
ŦƵƵƭƭƵǍñŨ͘řųƙųŨñƭņŝñŨƭğğŨ͘ǍƵųřơņ̩

Tieavustuksia haettaessa on käytettävä
ajantasaisia hakulomakkeita. Hakuohjeet ja
lomakkeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa
kunnan internetsivuilta. Tarvittaessa
hakulomakkeen voi noutaa Mäntsälän
kunnantalolta palvelupiste Vinkistä.

It
vI S uO s

T

Viljelypalstan sijainti jaetaan arpomalla 18.5.2022
klo 17.00 järjestettävässä palstanjakotilaisuudessa
Isonniityn puistoalueella. Tilaisuudessa viljelijä
allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Viljelijä sitoutuu
noudattamaan viljelypalstoille laadittuja sääntöjä ja
ohjeita.
MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNINEN JA
ELINVOIMAPALVELUT
Seuraa meitä
facebook.com/Mantsalankunta
instagram.com/mantsalankunta

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

12

Keväällä tulossa paljon uutta!

UUTUUS HOITO!

V Carbon system

Radiofrekvenssin ja mikroneulauksen yhdistelmä

NOPEA JA TEHOKAS KUORINTAHOITO
VAIN 30 MINUUTISSA
V Carbon system hoito on ainutlaatuinen yhdistelmä kasvihiiltä,
happoja, antioksidantteja sekä välittömästi ihoa kohottavaa
Gabelliinaa. Sopii erityisesti ikääntymisen merkkeihin sekä arville.
Kiinteyttää ja kohottaa ihoa välittömästi sekä parantaa ihon
tekstuuria jo ensimmäisellä kerralla. Hoito voidaan tehdä kasvojen,
kaulan, dekolteen sekä vartalon iholle.

t,**/5&:55
t,0)055""
t)*7:55+60/5&*5"
t16)%*45""*)0)60,04*"
t461*45""-""+&/56/&*5"*)0)60,04*"
t)&-&:55*)0"
t1"3"/5""*)0/3",&//&55"
Jo yhdellä hoitokerralla saavutetaan
tuloksia. Parhaat tulokset saadaan
esim. 3 hoidon sarjana
15 päivän välein.

VARAA OMA
,0/46-50*/5*"*,"4*

Hydrafacial Clean
& Hydrate
-&%WBMPUFSBQJB

Käyttökohteet:
t*IPOLJJOUFZUZT
t*IPOSBLFOUFFOKBWÊSJOQBSBOFNJOFO
t"SWFU LVUFOLVPQQBKBBLOFBSWFU
t,PMMBHFFOJKBFMBTUBBOJUVPUBOOPOLJJIUZNJOFO
t7FMUPTUVOVUJIP
t1JFOFUQJOUBSZQZUKBKVPOUFFU
t-JJLBQJHNFOUPJUVNJOFO NBLTBMÊJTLÊUKBJLÊMÊJTLÊU
t,PTUFVTLÚZIÊJIP
t-BBKFOUVOFFUJIPIVPLPTFU

VARAA OMA
,0/46-50*/5*"*,"4*

Keväällä
meille
tulossa
$/%
Shellac
LFTUPMBLLBVT

95€

(norm: 125€)

Tehokkain ihonpuhdistus
menetelmä. Hydrafacial
laitteella iho kuoritaan,
puhdistetaan, musta- ja
valkopäiden tyhjennys sekä
syötetään tehoaineet syvälle
ihoon. Ihosta tulee kuulas ja
heleä hoidon jälkeen.
Hoitoon lisätään ihoa
uudistava LED-valoterapia.

Sinulle joka haluat
kestävämmän
lakkauksen ja
aina huolitellut
kauniit kynnet!

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Hoidon ansioista ihon yleiskunto paranee, kollageenin tuotanto
lisääntyy, ihon väri tasoittuu ja aktiivisia ainesosia saadaan vietyä
ihoon tehokkaammin. Mikroneulaus- ja radiofrekvenssihoito yhdessä
täydentävät toisiaan ja tekevät hoidosta tehokasta ja tuloksellista.
Hoitolaitteella saadaan radiofrekvenssi ohjattua tarkasti haluttuun
syvyyteen halutulla voimakkuudella jolloin molempien hoitojen radiofrekvenssin ja mikroneulauksen - tehot paranevat ja sivuvaikutukset vähenevät. Hoito on nopea ja iho rauhoittuu sen jälkeen
pikaisesti, eli toipumisaikaa tai puudutteita ei tarvita.

Katarina

MEDICAL CLINIC

TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN
AVOINNA arkisin ja lauantaisin
SOPIMUKSEN MUKAAN
Ajanvaraukset klo 10–20 välillä
Keskuskatu 9, Mäntsälä
ZZZEGPFOLQLFÀ

MIKÄÄN
EI VOITA
ALKUPERÄISTÄ
TÄYDELLINEN KESTO
14+PÄIVÄÄ
EI KYNSI VAURIOITA
POISTAMINEN
5 MINUUTISSA
UPEA KIILTO

AJANVARAUS
SÄHKÖISESTI
BOOKSALONIN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273
Lahjakorttien tulostus /
tilaus netin kautta

