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VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA
Hyvän laadun
ja palvelun talo

Aurinkoisen ihanat
kotimaiset

PÄÄSIÄISKUKAT
nyt parhaimmillaan!
Ruukkuihin - pihalle - pääsiäispöytää koristamaan
Kukkamukulat ja -sipulit, perunat ja istukassipulit, paljon erilaisia hyötykasvien ja
kukkien siemeniä, multaa ja lannoitteita!

Myös pihakasvit saapuvat pikkuhiljaa puutarhalle,
TULE JA VARAA OMASI AJOISSA!
Vallitsevasta maailmantilanteesta ja rahtikustannusten hurjan nousun vuoksi
taimien, lannoitteiden ja kasvualustojen hinnat saattavat nousta kesään
mennessä reilustikin, tee hankintasi siis hyvissä ajoin! Varaamme taimia tilausjärjestyksessä. Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse: info@puutarhaset.fi

Puutarhaset Järvenpää
Myllyläntie 40 07560 PUKKILA Puh. 019 685 1164
www.mybe.fi

Näretie 2, 04480 Haarajoki (Vanhan Lahdentien varrella)
p. 09-283 585 tai 041 314 0869 Tervetuloa!
Avoinna MA-PE 9-18, LA-SU ja pyhäisin 10-17

RENTOJA KILOMETREJÄ
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׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲɐǿȯǞ
ensin täyttyy. Tietyissä malleissa ehdot ovat pidemmät. Huoltovälin kestävää
ɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁشǲǿƊȺɈǞخ

Sijaisautot
alkaen
30€/vrk
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Halvat mutta hyvät

kesärenkaat:
Monipuolista apteekkipalvelua
vuoden jokaisena päivänä
Mäntsälän Ykkösapteekista resepti- ja itsehoitolääkkeet
asiantuntevasti ja ystävällisesti.

175/65r14
195/65r15
205/55r16
225/45r17
225/40r18

49€ kpl
56€ kpl
60€ kpl
68€ kpl
72€ kpl

VARAA AIKA
TAI OSTA
NETISTÄ 24 / 7
euromaster /
mäntsälä /
ajanvaraus

•
•
•
•
•

Lääkkeiden valmistus
Annospussipalvelu – myös yksityishenkilöille
Kosmetologin asiantuntevat neuvot
Kotiinkuljetus Mäntsälän alueella
Luotettava verkkoapteekki: mantsalanykkosapteekki.ﬁ
Toimitukset: kotiinkuljetus, noutolokerikot apteekissa ja
K-Market Kaunismäessä, Posti

Hyödynnä myös Avainasiakkaan edut ja tarjoukset.

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

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!

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Terveytesi on meille ykkösasia!
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Laulun siivin Barokista nykyaikaan
zŬƐŝŶůĂƵůĂũŝĞŶŬĞǀćƚŬŽŶƐĞƌƫ

ƉĞƌũĂŶƚĂŝϴ͘ϰ͘ŬůŽϭϴ͘ϯϬŽƉŝƐƚŽŶůƵĞŶƚŽƐĂůŝ͕
ŬćƐŝŽŚũĞůŵĂϱΦ͕ƐŝƐ͘ŬĂŚǀŝƚ
Kevätrunopolkuϭϭ͘ϰ͘ͲϮ͘ϱ͘:ŽĞŶǀĂƌƌĞůůĂ<ĂƌƚĂŶŽŶƌĂŝƟŶũĂ
ƉƉŽƐĞŶǀćůŝůůć
RunovakkaƟŝƐƚĂŝϭϮ͘ϰ͘ŬůŽϭϯͲϭϰ͘ϯϬ^ĞƵƌŝŬƐĞŶƐĞŬĂŬƵŽƌŽ
ũĂzŚƚĞŝƐůĂƵůƵŶũĂƌƵŶŽŶĂŝŬĂͲƌǇŚŵćƚĞƐŝŝŶƚǇǀćƚ͕
^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ
Musiikkihetki tasatunneinƐƵϮϰ͘ϰ͘ŬůŽϭϭͲϭϰŽƉŝƐƚŽŶ
ůƵĞŶƚŽƐĂůŝ͕<ĂŶƐĂůĂŝƐŽƉŝƐƚŽŶŵƵƐŝŝŬŝŶŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ
DĞŬĂŚǀŝůĂƐƐĂŝƐƚƵƫ
ŚŝŶͲŬĞǀćƚůĂƵůĂũĂŝƐĞƚ
ŵĂĂŶĂŶƚĂŝϮϱ͘ϰ͘ŬůŽϭϴ͘ϯϬůůƵŶŬĂŵƵƚ͕
ZŝŝŚĞŶŵćĞŶŬŽƵůƵŶƌƵŽŬĂůĂ͕ŬćƐŝŽŚũĞůŵĂϱΦ
Kevään säveliäDćŶƚƐćůćŶDŝĞƐŬƵŽƌŽŶŬŽŶƐĞƌƫ

ƚŽƌƐƚĂŝϮϴ͘ϰ͘ŬůŽϭϴ͕^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ͕ůŝƉƵƚϭϱΦ͘
Laulun riemuƟŝƐƚĂŝϯ͘ϱ͘ŬůŽϭϯ͕^ĞƵƌŝŬƐĞŶƐĞŬĂŬƵŽƌŽ
ĞƐŝŝŶƚǇǇũĂůĂƵůĂƩĂĂǇůĞŝƐƂć͕^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ
ĂůĞƫ
ŶćǇƚƂŬƐĞƚƟŝƐƚĂŝϯ͘ϱ͘ŬůŽϭϴ͘ϯϬ͕^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ͘
>ĂǀĂƐƚĞĞƚƚƉŽ͗ŶŬƵǀĂƚĂŝƚĞĞŶũĂŬćĚĞŶƚĂŝƚŽũĞŶƌǇŚŵćƚ
Toukokuussa sŝŝŚĚĞůĂƵůĂũĂƚĞƐŝŝŶƚǇǇũĂůĂƵůĂƩĂĂ
<ƵŶŶĂŶƚĂůŽŶƉŝŚĂůůĂ͘dĂƌŬĞŵŵĂƚƟĞĚŽƚůćŚĞŵƉćŶć͘

KAIKKI KUKAT
ARJESTA JUHLAAN
Myös kukkavälitykset
sekä kukkakuljetukset

Kukkakulma.net
K
ukkakulma.net

Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

Tilataksi
Luoma Oy

,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtQ
NBQFo MBo TVo

0400 878 495
0400 314 672

OpistotalosĂŶŚĂWŽƌǀŽŽŶƟĞϭϵ
Ϯϯ͘ͲϮϰ͘ϰ͘ŬůŽϭϬͲϭϲŝŬƵŝƐƚĞŶ
ƚĂŝƚĞĞŶƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵŬƐĞŶ
ŬƵǀĂƚĂŝƚĞĞŶũĂŬćƐŝƚǇƂŶ
ƐĞŬćŬĞƌĂŵŝŝŬĂŶ͕ůĂƐŝƚǇƂŶũĂ
ŬćĚĞŶƚĂŝƚŽƌǇŚŵŝĞŶŶćǇƩĞůǇ
Kunnantalon aula kunnantalon
ĂƵŬŝŽůŽĂŝŬŽŝŶĂ͕,ĞŝŬŝŶŬƵũĂϯ
ϭϮ͘ͲϮϴ͘ϰ͘>ĂƐƚĞŶũĂŶƵŽƌƚĞŶƚĂŝƚĞĞŶ
ƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵŬƐĞŶŬƵǀĂƚĂŝƚĞĞŶũĂ
ŬćƐŝƚǇƂŶŶćǇƩĞůǇ
LepolaDćŶƚǇŵćĞŶƟĞϳ
Ϯϯ͘ͲϮϰ͘ϰ͘ϮϬϮϮŬůŽϭϬͲϭϲŝŬƵŝƐƚĞŶ
ŬƵǀĂƚĂŝƚĞĞŶŶćǇƩĞůǇ

Mäntsälän
kansalaisopisto
sĂŶŚĂWŽƌǀŽŽŶƟĞϭϵ͕
04600 Mäntsälä
ƉƵŚ͘ϬϰϬϯϭϰϱϯϳϭ͕
ϬϰϬϯϭϰϱϯϳϰ
ǁǁǁ͘ŵĂŶƚƐĂůĂŶŽƉŝƐƚŽ͘Į

MÄNTSÄLÄN KOKOOMUS
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ke 20.4.2022 klo 18.00
Kulttuurimeijeri, Meijerin Aukio 1, Mäntsälä.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA
Hallitus
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G. F. Händel: Messias
Palmusunnuntain konsertti
10.4.2022 klo 18 Mäntsälän kirkossa
Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro
johtajana Mirjam Odé
Kamariorkesteri Refugium musicum ja vokaaliyhtye Incanto
johtajana Jukka Jokitalo
Konsertin johtaa kapellimestari Jukka Jokitalo

Enni Pöykkö, Minna Blom, Heini Grefberg, sopraano
Natalia Vinogradova, altto
Ville Kinnunen, Petri Pöyhönen, tenori
Kalle Virta, Timo Vesterinen, basso
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. Ohjelmatuotto menee Ukrainan sodan uhrien auttamiseen
Kirkon Ulkomaanavun katastroﬁrahaston kautta. Kesto noin 1h 25 min. Teoksesta
esitetään valikoidut osat. Lämpimästi tervetuloa!
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Maaseudulla tyhjillään olevat
rakennukset halutaan hyötykäyttöön
Kiinnostus maaseutua kohtaan on kovassa kasvussa,
mutta kynnys rakentamiseen tai kiinteistön ostamiseen voi olla suuri. Samanaikaisesti maaseudulla on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä ja rakennuksia, joiden
käyttöä voitaisiin tehostaa.
Asumattomien kiinteistöjen määrää on vaikea arvioida, mutta niitä uskotaan olevan Suomessa jopa 100 000200 000. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa
tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.
MTK:n vt. elinvoimajohtaja Markus Lassheikki uskoo
hankkeen tuovan kauan kaivattua helpotusta tyhjillään
olevien kiinteistöjen omistajien ja niitä tarvitsevien kohtaanto-ongelmaan.
Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on kehittää verkkoalusta,
jonka avulla voidaan jakaa

tietoa tyhjillään tai vähällä
käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla. Verkkoalustan avulla voidaan saada uutta elämää kaipaavat rakennukset
uudelleen hyötykäyttöön ja
maaseudulle uutta elinvoimaa.
Lassheikin mukaan perustettava verkkoalusta voi helpottaa maalle muuttamista
ja yritystoimintaan sopivien
kiinteistöjen löytämistä.
– Verkkoalusta luo kiinteistöjen omistajille ja rakennusten käyttöoikeudesta kiinnostuneille kohtaamispaikan, joka hyödyttää
kaikkia osapuolia. Kysymys ei
ole kiinteistöjen myynnistä,
vaan kiinteistöjen hyötykäytön mahdollistamisesta, joka saattaa myöhemmin johtaa kiinteistökauppaan, kertoo Lassheikki.
– Lisäksi koronakriisi on lisännyt maaseudun vetovoimaa ja luonut huomattavan
lisäkysynnän maaseudun
kiinteistöille ja samalla edellytykset maaseudun elinvoiman kehittämiselle, jatkaa
Lassheikki.
Hankkeen projektipääl-

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!
MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18
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Maaseudun käyttämättömien ja vähällä käytöllä olevien rakennusten käyttöä voidaan tehostaa.

likkönä on aloittanut Janne
Tyynismaa. Hän työskentelee
MTK:ssa maaseudun elinvoima -linjalla. Hän on viimeksi toiminut brändijohtajana
puukerrostaloja valmistavassa JVR-Rakenne Oy:ssä ja on
koulutukseltaan muotoilija

(AMK).
Vuoden mittaista hanketta rahoitetaan EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja
kansallisin varoin (MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma).

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

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

PARTURI

RAIJA VILKMAN

HUSissa aloitettiin aikojen peruminen
hoitajajärjestöjen lakon vuoksi
Tehyn ja SuPerin lakko alkoi 1. huhtikuuta klo 6. Sen
vuoksi HUSissa joudutaan
siirtämään lähes kaikki kiireetön hoito lakon jälkeiseen
aikaan. Potilaat saavat tiedon
peruutetuista ajoista tekstiviestillä tai puhelimitse.
– Torstaista 31. maaliskuuta lähtien olemme peruneet
aikoja ja tiedotamme potilaille ajan peruuntumisesta
tekstiviestillä tai soittamalla.
Koska lakon kesto ei ole tiedossa, perumme aikoja vähitellen. Tämän vuoksi on mahdollista, että peruutus tulee
vasta edellisenä päivänä, kertoo johtajaylilääkäri Markku
Mäkijärvi.
HUSin internetsivuille hus.
ﬁ/lakko tullaan kokoamaan
tietoa lakon vaikutuksista
potilaiden hoitoon ja ohjeita
potilaille. Potilaita neuvotaan
vastaamaan tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun ja kuuntelemaan vastaajaviestit. Jos potilas ei ole
saanut HUSista tietoa ajanvarauksen peruutuksesta tekstiviestillä tai puhelimitse, hän
voi saapua vastaanotolle normaalisti.
– Neuvottelut suojelutyöhön tulevan henkilökunnan
määrästä ovat olleet vaikeita. Työntekijäjärjestöt eivät

ole olleet halukkaita osoittamaan riittävästi henkilökuntaa potilasturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin. Olemme siirtyneet
HUSissa päivystystilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme arkisin tarjoamaan samat kiireelliset
palvelut kuin päivystysaikoina eli esimerkiksi viikonloppuisin, mutta tämäkin on
haasteellista ja ruuhkat ovat
hyvin todennäköisiä monissa toiminnoissa. Tilanne on
erittäin vakava, enkä ole tällaista vielä urani aikana kokenut, sanoo Markku Mäkijärvi.
Ruuhkia on odotettavissa
aikuisten ja lasten päivystyksiin sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluihin. Monilla
osastoilla hoitajien määrä on
niin pieni, että potilasturvallisuus vaarantuu. Huolestuttavaa on myös, että syöpäpotilaiden polikliiniset lääkehoidot ja sädehoidot vastaanottoineen eivät kuulu suojelutyön piiriin.
Sekä aikuisten että lasten
yhteispäivystykset HUSin
sairaaloissa toimivat vajaalla miehityksellä. Päivystyksissä hoidetaan vain kiireellistä hoitoa vaativia potilaita, joiden hoito ei voi lain-

kaan odottaa. Odotettavissa on ruuhkia ja pidentyneitä hoitoaikoja muun muassa vähäisen tutkimuskapasiteetin vuoksi. Myös Uudenmaan Päivystysavun palvelunumero 116117 toimii vajaalla miehityksellä ja takaisinsoittopalvelu ei toimi.
Oman terveysaseman aukioloaikoina apua saa omalta terveysasemalta.
Henkeä uhkaavissa hätäti-

lanteissa tulee soittaa numeroon 112. Yleiseen hätänumeroon ei tule soittaa tilanteissa, joissa muihin palveluihin ei saada yhteyttä.
Synnytykset ja raskaana
olevat hoidetaan myös lakon aikana. Naistentautien
päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitetun Seri-tukikeskuksen toiminta jatkuu.

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
älä
p. 040 582 7050

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre
p. 050 306 6748
Kaakkumäentie 1-3 (Kotokartano)
.ÊOUTÊMÊt.ZÚTLPUJLÊZOOJU

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja
Hanna
Koskiniemi
Jari Seraste ja Hanna Koskiniemi

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  
Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

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

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&
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Kuva Elina Alanko
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Vuoden
Kulttuuriteko
Mäntsälä
Pride,
vastaanottamassa H
Heidi
Hoffman
ja
Eeva Partanen. Vuoden Urheiluteko oli Mico Lampisen upea kiekkokaari.

Kuva Elina Alanko

Liik t ti
d jä jaettiin
j ttii menestyneille
t ill urheilijoille.
h ilij ill
Liikuntastipendejä

ċøĊĊċċćðÛ㰨öÛ㰨øðð÷ċúĊÛÛ㰨öċïøðĊĊððú㰨
ċøĊĊċċćðùèðöèćðøøÞ
Elina Alanko kien kuntalaisten saataville. tystehtävä sekä hyvinvoinnin laisopistosta, kirjastosta sekä Olemme aloittaneet jo val- kaksoistrap, Touko KoivisMäntsälän kunnan Vuoden
2021 Kulttuuriteko ja Urheiluteko julkistettiin helmikuussa. Nyt palkintoja päästiin juhlimaan maaliskuun lopulla Kulttuurimeijerillä järjestetyssä Kulttuuri- ja Liikuntajuhlassa. Lisäksi jaettiin
28 liikunnan stipendiä menestyneille urheilijoille.
Juhlan avasi ja illan juontajana toimi Mäntsälän kunnasta hyvinvointipäällikkö
Vuokko Leirimaa.
Hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja Pauli Goltz
toivotti palkittavat ja yleisön
tervetulleiksi.
– Mäntsälässä on laajat
mahdollisuudet kulttuurin ja
liikunnan harrastamiseen, toki uimahallia odotetaan edelleen yhtä innokkaasti. Kirjastolla ja kansalaisopistolla on
rajalliset tilat tällä hetkellä,
totesi Goltz.
– Palkitsemisella on kannustava merkitys. Samalla edistetään eri asioita kaik-

Palkitsemisella on myös mainosarvoa Mäntsälälle, jatkoi
Pauli Goltz.
Kunnanjohtaja Hannu
Laurila totesi olevansa innokas penkkiurheilija, lähinnä
sydäntä on jalkapallo, jota
hän on itsekin pelannut nuoruudessa.
– Juhla, jota nyt vietämme, on hieno juhla, koska tämä yhdistää kulttuurin ja liikunnan. Mäntsälässä on paljon urheilumenestystä, meillä on useita SM-tason mitalisteja. Meiltä kuitenkin puuttuu joukkue, joka pelaisi korkeammalla sarjatasolla, sanoi
Laurila.
– Kuntalaki määrittelee
kunnan tehtävän, joka on
kuntalaisten hyvinvoinnin
ja yhteisen elinvoiman edistäminen. Kulttuuri ja liikunta ovat kunnan ydintehtävän
äärellä.
Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa kunnilla on kaksi
tehtävää, kasvatus- ja sivisKuva Elina Alanko

Mäntsälän Elävän Musiikin yhdistys Live esiintyi Kulttuurija Liikuntajuhlassa. Kuvassa vas. Reijo Wallenius, Reijo
Liinamaa, Ari Ikonen ja Timo Vesterinen.

ja terveyden edistäminen.
Tavoite Mäntsälässä on olla
parhaan arjen paikkakunta.
Siihen meillä on kolme kärkitavoitetta: sujuva ja turvallinen arki, osallistava yhteisöllisyys sekä vastuullinen ja
kehittävä vire, jatkoi Hannu
Laurila.

Vuoden Kulttuuriteko
Mäntsälä Pride
-tapahtuma
Mäntsälän kunnan kulttuurisihteeri Tarja Kuusela palkitsi
Vuoden Kulttuuriteoksi 2021
Mäntsälä Pride -tapahtuman
viime vuoden syyskuulta.
Kulttuuriteko voi olla tuote,
palvelu, taideteos, tapahtuma tai esitys. Palkinnon saaja
voi olla organisaatio, yhdistys
tai henkilö.
– Palkittava on toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kunnan kulttuurisektoria. Vaikuttavuus tulee olla merkittävä paikallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti, kertoi Tarja Kuusela kriteereistä.
– Nyt palkittava Mäntsälä Pride on työryhmän järjestämä avoin tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä
kertaa Mäntsälässä. Tapahtumasta teki erityisen se, että
se oli runsas kulttuurisisällöltään, osallistujia oli paljon, tapahtuma oli monimuotoinen
ja kulttuuriverkostoa käytettiin tehokkaasti. Pride-tapahtumassa juhlittiin tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Tapahtuma oli onnistunut ja
herätti positiivista energiaa
ihmisissä, jatkoi Kuusela.
Kulttuuriteon valitsee raati, jossa on mukana edustajat kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta, kansa-

paikallisesta lehdistöstä.

Kuvataiteilija
Ustinov-Jonesilta
uusi Ulla

mistelut, kertoi Heidi Hoffman.

Vuoden Urheiluteko
Mico Lampisen
Kuvataiteilija Sinikka Usti- kiekkokaari
nov-Jones oli suunnitellut
uuden Kulttuuriteko-palkinnon Ullan, jonka innoistajina olivat Ulla Möllersvärdin
viuhka ja tanssiaiset. Tanssin
pyörivä liike on kuvattuna
uudessa Ulla-teoksessa.
– Olen yllättynyt, miten
hyvin teokseni kuvaa sitä,
miten meillä jokaisella on vapaus olla sitä, mitä haluamme. Nykyhetkenä se on erittäin tärkeää, totesi UstinovJones esitellessään työtään.
Eeva Partanen ja Heidi
Hoffman esittivät kiitossanat ja ottivat Kulttuuritekopalkinnon Pride-tapahtuman
tuottajina vastaan.
– Kiitos kulttuurisihteeri Tarja Kuuselalle, joka otti meidät ennakkoluulottomasti vastaan sekä innostui
esittämästämme tapahtumasta. Kiitos myös kirjastolle, joka on jatkanut yhdenvertaisuuden edistämistä jälkeenpäinkin. Kiitokset myös
kunnajohtajalle tapahtuman
avaussanoista sekä paikallisille yrityksille, jotka lähtivät
yhteistyöhön mukaan, sanoi
Eeva Partanen.
– Tuusulan ja Porvoon
kanssa olemme olleet yhteydessä, miten olemme saaneet
tapahtuman aikaan. On tärkeää ymmärtää erilaisuutta,
mikä vähentää mm. kiusaamista. Meillä on halu tehdä
hyvää ja teemme näin jatkossakin, jatkoi Partanen.
– Seuraava Pride-tapahtuma pidetään Mäntsälässä
tänä vuonna 24. syyskuuta.

to, ilmakivääri, Tapio Valkas,
trap, Matti Kainulainen, metsästysluodikko, Harri Heinonen, compak sporting, english sporting, ﬁtasc sporting,
Asta Jaakkola, metsästyshirvi, Juha Sallinen, ilmaluodikko, ilmahirvi, Paavo Inkinen,
suunnistus, hiihtosuunnistus,
Timo Valtonen, automaatti
trap, trap, kaksoistrap, Katja
Karjalainen, ratsastus, Albert
Juhola, enduro, Juha-Pekka
Tirkkonen, enduro, Raimo
Kantanen, tennis/kaksinpeli.
– On ilo seurata tapahtumaa, jolla tuotetaan iloa ja
hyvinvointia yhteisölle. Kunnan tehtävä on olla kumppanina tällaisissa asioissa. Hienoa, että ihmisillä on mahdollisuuksia toimia ja parantaa omaa elämää olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa. Onnittelen kaikkia palkittuja ja toivotan hyvää tekemisen meininkiä, sanoi Mäntsälän kunnan sivistysjohtaja Timo Ahvo juhlan
loppusanoissa.

Mäntsälän kunnan liikuntasihteeri Harri Bister jakoi 28
stipendiä menestyneille urheilijoille.
Kunta palkitsi Vuoden Urheilutekona Mico Lampisen,
ensimmäisenä suomalaisena
yli 70 metriä heitetystä kiekkokaaresta.
– Haluamme huomioida
ja tukea kaikenikäisiä paikkakuntalaisia urheilijoita, nuoria ja aikuisurheilijoita. Onnea ja menestystä tulevalle
kaudelle, totesi Harri Bister.
Liikuntastipendien saajat: Kiia Koponen, karate, Elias Hämäläinen, maasto- ja
maantiepyöräily, Eetu Haiterma, karate, Teuvo Färlin,
maantiepyöräily, Marianne
Salmi, maastojuoksu, Juho
Saarinen, pyöräsuunnistus,
Einar Luup, rogaining, PäiKuva Elina Alanko
vi Kärkkäinen,
rogaining, Niina Seppälä, ilmakivääri, Mico Lampinen,
kiekko, moukari, Max Lampinen, kiekko,
moukari, kuula, Heikki Saarinen, pyörä- ja
hiihtosuunnistus, Anu Salomaa, kaksoistrap, Nella Aaltonen, rytminen voimistelu, Ari Simola, trap, kak- Kuvataiteilija Sinikka Ustinov-Jones oli
soistrap, Tapio suunnitellut uuden Kulttuuriteko-palUkkonen, trap, kinnon Ullan.
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Kirkkoherra Mikko Seppälän
eläkkeelle siirtymistä juhlitaan
1. toukokuuta
Mäntsälän seurakunnan
pitkäaikainen kirkkoherra
Mikko Seppälä siirtyy eläkkeelle sunnuntaina 1. toukokuuta.
Samana päivänä kirkossa toimitetaan lähtömessu
klo 10, jossa Mikko Seppälä myös saarnaa. Lähtömessun jälkeen klo 12–16 vietetään kansanjuhlaa seurakuntakeskuksessa. Maksuton kylmäbuffet sekä kahvia ja kakkua on tarjolla
koko kansanjuhlan ajan, ja
musiikkia ja puheita kuullaan klo 13 alkaen.
Juhlaan voi osallistua
oman aikataulun mukaan ja
viivähtää niin pitkään kuin
haluaa. Etukäteisilmoittautumista ei tarvitse tehdä,
mutta jos haluaa pitää puheen tai esityksen Mikko
Seppälälle, tulisi ottaa yhteyttä Mäntsälän seurakunnan viestintään maanantaihin 25. huhtikuuta mennessä p. 0400 165 925 tai heli.
lomu@evl.ﬁ.
Ruuhkien välttämiseksi toivotaan, että mahdollisimman moni tulisi paikalle kävellen tai yhteisiä kyytejä sopien.
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Mikko Seppälä siirtyy eläkkeelle.

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,
PALOTIKKAAT, LUMIESTEET

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

Jäspilänkatu 2,
Kerava
info@kattosi.fi
p. 0400 401 882

HUOMAA UUSI OSOITE

PORVOO
P
ORVOO

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

Autosähkötöiden

ERIKOISLIIKE
Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126
Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

Punnitsemme ja maksamme heti!

Metsät ja
pihat kuntoon

ostohinnat www.romukioski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

Kuusiaitojen leikkausta,
metsätyöt ja
Tmi T.T Niemi
pihatyöt
Puh: 040-561 6174

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00

Tmi.t.t.niemi@gmail.com

Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi

Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

6.4.2022
XXNBOUTBMBOTBOPNBUm
t/SPtX

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA
Hyvän laadun
ja palvelun talo

Aurinkoisen ihanat
kotimaiset

PÄÄSIÄISKUKAT

nyt parhaimmillaan!
pääsiäispöytää koristamaan
Ruukkuihin - pihalle

-

ja istukasja -sipulit, perunat
Kukkamukulat
hyötykasvien ja
sipulit, paljon erilaisia ja lannoitteita!
multaa
kukkien siemeniä,

pikkuhiljaa puutarhalle,
Myös pihakasvit saapuvatOMASI AJOISSA!
TULE JA VARAA
hurjan nousun vuoksi

a ja rahtikustannusten
nousta kesään
Vallitsevasta maailmantilanteest
kasvualustojen hinnat saattavat
tilaustaimien, lannoitteiden ja
ajoin! Varaamme taimia .fi
hankintasi siis hyvissä
mennessä reilustikin, tee voi tehdä myös sähköpostitse: info@puutarhaset
järjestyksessä. Varauksen

npää
Puutarhaset Järve

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi

Puh. 019 685 1164

Lahdentien varrella)
Haarajoki (Vanhan
Näretie 2, 04480
041 314 0869 Tervetuloa!
p. 09-283 585 tai
pyhäisin 10-17
9-18, LA-SU ja
Avoinna MA-PE

KILOMETREJÄ
RENTOJA
– JOPA 10 V.
TOYOTA RELAX
TURVAA.
VELOITUKSETONTA

auton omistamiseen
mielenrauhaa
huol
Toyota Relax tuo kymmeneksi vuodeksi. Kun
veloituksetta jopa mukaisesti Toyota-merkkihuollos
autosi huoltovälin turvan. Sen aikana voit huolett
kk:n*
saat autoosi 12
ajamiseen.
keskittyä vain
ɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
فȺƵȁǿɐǲƊƊ
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐب
ǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿ
ƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈȌɨƚ
Huoltovälin kest
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞǿ malleissa ehdot ovat pidemmät. ǲǿƊȺɈǞخ
׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁش
ensin täyttyy. Tietyissä
ȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ
ɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨ

Sijaisautot
alkaen
30€/vrk

&DUSRMDW2\
0
0DLVDODQWLH
3XK
\QHW
FDUSRMDW#PVR

ät
Halvat mutta hyv

kesärenkaat:
l
apteekkipalvel
Monipuolista
päivänä
vuoden jokaisena
kkeet
itsehoitolää
kista resepti- ja
Mäntsälän Ykkösaptee
ja ystävällisesti.
asiantuntevasti

49€ kpl
56€ kpl
€ kpl
205/55r16 60
€ kpl
225/45r17 68

175/65r14
195/65r15

VARAA AIKA
TAI OSTA
NETISTÄ 24 / 7
euromaster /
mäntsälä /
ajanvaraus

• Lääkkeiden valmistus
ilöille
– myös yksityishenk
• Annospussipalvelu
asiantuntevat neuvot
• Kosmetologin
Mäntsälän alueella
• Kotiinkuljetus
kosapteekki.ﬁ
kki: mantsalanyk
ja
• Luotettava verkkoaptee s, noutolokerikot apteekissa
Toimitukset: kotiinkuljetu
sä, Posti
K-Market Kaunismäes

Hyödynnä myös

e
a tarjoukse
edut jja
Avainasiakkaan

044 060 0806
1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen
Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit
- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

Kela-kuljetusten palvelutuottaja
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Tapahtumakalenteri
Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
PÄÄSIÄISAJAN JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
Su 10.4. klo 10 Palmusunnuntain perhemessu kirkossa. Kirkkoon voi tulla jo klo 9.30 alkaen askartelemaan virpomaoksia.
Su 10.4. klo 16 Palmusunnuntain tunnelmia -hartaushetki Ankkurissa. Yhdessäoloa, keskusteluja, pääsiäisaskartelua ja kahvitarjoilu. Tervetuloa koko perheen voimin. Tilaisuuden järjestää seurakunta yhteistyössä Mäntsälän Seta ry:n kanssa.
Ma 11.4. klo 18 Ahti-ilta kirkossa. Riikka Pajunen, Anna
Pekkala, Annukka Nissilä (laulu), Kristiina Mäkinen (viulu) ja
Mirjam Odé (piano).
Ti 12.4. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa
Taizé-laulujen kera. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo 18 alkaen.
To 14.4. klo 19 Kiirastorstain messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo, avustavat papit Tarja Meijer, Riikka Pajunen ja Juha Ijäs sekä kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
kirkossa. Jumalanpalveluksen toimittavat liturgi Riikka Pajunen sekä kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro. Saarna Iida Pietala.
La 16.4. klo 23 Pääsiäisyön Tuomasmessu kirkossa. Messun toimittaa liturgi Riikka Näätänen. Musiikista vastaavat
Gospel Mäntsälä ja bändi Pekka Itkosen johdolla.
Su 17.4. klo 10 Ensimmäisen pääsiäispäivän messu kirkossa. Messun toimittavat Jussi Hokkanen, kanttori Johanna
Linna ja Kirkkokuoro.
Ma 18.4. klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu kirkossa.
Messun toimittavat liturgi Riikka Pajunen, avustava pappi
Riikka Näätänen, kanttori Johanna Linna ja Jouko Eskelinen.
PÄÄSIÄISEN SUURET KIRKKOKONSERTIT
Kauneimmat pääsiäislaulut pe 8.4. klo 18 kirkossa. Minna Sairo ja Jussi Pyysalo laulavat ja laulattavat rakkaimpia
pääsiäisaiheisia lauluja ja virsiä. Kolehti seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen.
Konsertti Ukrainan sodan uhrien tukemiseen palmusunnuntaina 10.4. klo 18 kirkossa. G. F. Händelin Messias-oratorio. Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro, vokaaliyhtye
Incanto ja Refugium musicum -orkesteri Jukka Jokitalon johdolla. Vapaa pääsy, 15 € maksavan ohjelman tuotto lahjoitetaan Ukrainan sodan uhrien auttamiseen KUA:n katastroﬁrahaston kautta. Teoksen kesto on noin 1h 25 min.
J. S. Bachin Matteus-passio ke 13.4. klo 18 kirkossa. Cantores Minores, Cantores Minores Koulutusryhmien kuoro,
Suomalainen barokkiorkesteri, Tom Nyman, Jyrki Korhonen,
Anu Komsi, Teppo Lampela, Niall Chorell, Tommi Hakala
johtajanaan Hannu Norjanen. Liput 30 / 20 € (sis. käsiohjelman) tuntia ennen ovelta tai osoitteesta events.liveto.io.
PÄÄSIÄISAJAN TAPAHTUMAT
Pääsiäismyyjäiset la 9.4. klo 10–12 Ankkurissa. Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä ja pääsiäiskoristeita. Lähetyskahvio
on auki, ja voit osallistua myös lähetysarpajaisiin. Myyjäisten
tuotto lähetystyön hyväksi.
Matti Leinosen Via Dolorosa -taidenäyttely kirkon huoltorakennuksessa. Pääsiäisen sanomaa realismin, surrealismin, kubismin ja abstraktin taiteen keinoin. Näyttelyssä on esillä Jeesuksen kuvia, ikoneita sekä suurten mestareiden teoksista tehtyjä omannäköisiä versioita. Ilmainen sisäänpääsy, vapaaehtoinen lahjoitusmahdollisuus ukrainalaisten hyväksi. Aukioloajat:
su 10.4. klo 11–12.30 ja klo 16–20.30 (kiinni klo 18 alkavan Messias-oratorion ajan), ma 11.4. klo 17–19 (kiinni klo 18 alkavan Ahti-illan ajan), ti 12.4. klo 18–20 (kiinni klo 19 alkavan Arki-illan
hiljaisen ehtoollisen ajan), ke 13.4. klo 16.30–18, to 14.4. klo 17–
21 (kiinni klo 19 alkavan Kiirastorstain messun ajan), pe 15.4. klo
11–13, la 16.4. klo 20–23, su 17.4. klo 11–13 ja ma 18.4. klo 11–13.
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.
Hiljaisuuden päivä lankalauantaina 16.4. klo 10–18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Päivää rytmittävät yhteiset rukous- ja ruokailuhetket. Ilmoittautuminen käynnissä to 7.4.
asti osoitteessa https://bit.ly/3L5TIK7. Hinta 20 €.
TAPAHTUMAT
Päiväkuoron harjoitus ke 6.4. klo 12.30 seurakuntakeskuksen salissa.
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Hyökännummen
kerhotalolla.
Kirkkokuoron harjoitus ke 6.4. klo 18 kirkossa.
Toivevirsikerho to 7.4. klo 14 Ankkurissa. Tule laulamaan
yhdessä virsiä ja ehdota omaa mielivirttä.
Torstaikahvila (ennen Lähetyskahvila) torstaisin klo 15–
18 Ankkurissa.
Gospelkuoron harjoitukset pe 8.4. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.

Miehet Sanan äärellä su 10.4. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri ma 11.4. klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Toivon kahvila ma 11.4. klo 13 Ankkurissa. Tule tapaamaan seurakunnan työntekijää, keskustelemaan Ukrainan
sodan herättämistä ajatuksista ja nauttimaan kuppi kahvia
tai teetä.
Rukous- ja raamattupiiri ma 11.4. klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen alakerrassa Mummonkammarin tiloissa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, aamupuuro seurakuntakeskuksen salissa klo 11.
Kirkonmäen aamiainen tiistaisin klo 10 ja klo 11 seurakuntakeskuksessa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka
sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja mehua. Kattauksen aluksi vietetään lyhyt hartaus.
Rukouspiiri tiistaisin klo 18 seurakuntakeskuksen alasalissa. Rukoilua ja keskustelua ajankohtaisten asioiden ja maailmantilanteen äärellä.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ti 12.4. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Ikäkeskiviikko ke 13.4. klo 10 seurakuntakeskuksen salissa. Tutustutaan diakoniatyön historiaan Mäntsälässä. Vieraina diakoniatyöntekijöitä matkan varrelta. Tarjolla lounasta 6 € hintaan.
VARAA PÄIVÄ KALENTERISTA
Kirkkoherra Mikko Seppälän eläkkeelle siirtymistä juhlitaan su 1.5. Päivä alkaa Mikko Seppälän toimittamalla lähtömessulla klo 10 kirkossa. Messun jälkeen klo 12–16 vietetään kansanjuhlaa seurakuntakeskuksessa. Maksuton kylmäbuffet sekä kahvia ja kakkua on tarjolla koko kansanjuhlan ajan. Musiikkia ja puheita kuullaan klo 13 alkaen. Jos haluat pitää puheen tai esityksen Mikko Seppälälle, ota yhteyttä seurakunnan viestintään ma 25.4. mennessä p. 0400 165
925, heli.lomu@evl.ﬁ. Juhlaan voi osallistua oman aikataulun
mukaan ja viivähtää niin pitkään kuin haluaa. Ei etukäteisilmoittautumista.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
1–2-luokkalaisten kesäkerhoihin ilmoittaudutaan parhaillaan verkkosivuillamme. Kesäkerho toimii Koivulan kerhotalolla 6.–23.6. arkisin klo 9–15. Kesäkerhoihin voivat ilmoittautua 1–2-luokan päättävät lapset. Kerhoihin ilmoittaudutaan kokonaisiksi viikoiksi, ja yhden viikon hinta on 30
€ / lapsi (20.–23.6. hinta 24 €, koska juhannusaattona ei ole
kerhoa). Hinta sisältää lämpimän ruoan, ohjatun toiminnan,
askartelutarvikkeet ja ryhmätapaturmavakuutuksen.
Vuosina 2015–2018 syntyneiden kesäpäiväkerhoihin ilmoittaudutaan parhaillaan verkkosivuillamme. Kesäpäiväkerhot kokoontuvat seurakuntakeskuksen alasalissa viikoilla 23–25. Ryhmiä on kaksi: ma ja ke klo 12.30–
15 (2015–2016-syntyneet) sekä ti ja to klo 12.30–15
(2017–2018-syntyneet). Kerhoissa myös ulkoillaan. Kerhot
ovat maksuttomia ja kerhoon otetaan omat eväät.
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.
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

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

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

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

Via Dolorosa -taidenäyttely
kuljettaa pääsiäissanoman ääreen
Mäntsälän kirkon huoltorakennukseen rakennetaan
parhaillaan Matti Leinosen
Via Dolorosa -taidenäyttelyä,
joka avautuu yleisölle palmusunnuntaina 10. huhtikuuta.
Näyttelyyn voi tutustua maksutta pääsiäismaanantaihin
18. huhtikuuta asti.
– Käsittelen teoksissani pääsiäisen sanomaa realismin, surrealismin, kubismin ja
abstraktin taiteen keinoin, taiteilija Matti Leinonen kertoo.
Näyttelyssä on esillä Jeesuksen kuvia, ikoneita sekä
suurten mestareiden teoksista tehtyjä omannäköisiä versioita. Matti Leinonen nostaa esiin muun muassa da

Vincin, Caravaggion, Rembrandtin ja Rubensin, jotka
ovat kaikki luoneet Raamatun aiheista hienoja tauluja.
– Heidän avullaan sain
idean tehdä itsekin teoksia
samoista aiheista, taiteilija
Matti Leinonen sanoo.
– Sanon aina, että Jumala
ei tee kopioita, mutta me ihmiset niitä kyllä teemme, Leinonen jatkaa.
Taidenäyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy, näyttelyssä
on vapaaehtoinen lahjoitusmahdollisuus ukrainalaisten
hyväksi.
Tarkemmat aukioloajat löytyvät verkkosivuilta mantsalanseurakunta.ﬁ/paasiainen.
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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

.(

LIPUT: EVENTS.LIVETO.IO

0b176b/b1.,5..2

/,387.8/8,1((1Ą 6,6.b6,2+-(/0$1 
$//(9827,$,//(9$3$$3bb6<

./2 18

& TUNTIA ENNEN OVELTA

&$1725(60,125(6),)$&(%22.&20&$1725(60,125(6
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen
Mäntsälän Keskuskatu 11 toisessa kerroksessa sijaitsee jo
1980-luvun lopulla perustettu fysioterapialaitos Mäntsälän Kuntokeskus. Kyseessä on
perheyritys, jonka omistavat
Sirpa ja Rauno Grefberg.
Kuntokeskuksessa saa fysioterapian lisäksi klassista ja
urheiluhierontaa sekä Kelan
hyväksymää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja myös
lääketieteellistä akupunktiota. Myös Sup-valohoitoa lääkärin lähetteellä on saatavana. Lisäksi syksyn myötä viime
vuonna palveluvalikkoon tuli
purentalihashieronta. Yrityksen nettisivuilta löytyvät tarkemmat tiedot eri hoidoista.
Yrityksessä vanhempiensa ohella työskentelevä fyysioterapeutti ja urheiluhieeroja Matias Grefberg toteaa
aa
purentalihashieronnan oleevan hyvä ja sopiva lisä Kunntokeskuksen palveluihin.
– Senja Laaksonen on ainoana perheen ulkopuoliseena työntekijänä meillä ja häänellä on palveluvalikossaan
an
hoitotapa, jota ei tietääkseni ainakaan tämänkaltaisesti
ole tarjolla muualla Mäntsälän keskustassa, sanoo Matias Grefberg.
㯰-ððććēðú㰨Ûð÷ÛúÛÛú㰨
÷ÛċĄÛú㰨ÛøÛøĊÛ
øðð÷ċúúÛú㰨ĄÛćððú㬼㯰

Mäntsäläläissyntyinen Senja Laaksonen (37) on ollut
Kuntokeskuksessa töissä viime vuoden toukokuusta lähtien kahtena päivänä viikossa, keskiviikkoiltaisin ja torstaisin koko päivän.
– Asun Askolassa mieheni ja kahden lapseni kanssa ja
minulla on alkaen vuodesta

㯰)ċćèúĊÛøðïÛĈ㯟㰨
ïðèćüúúÛĈĈÛ㰨
÷ÞĈðĊèøøÞÞú㰨ÛðúÛ㰨
÷ü÷ü㰨ĄÞÞú㰨ÛøċèĊĊÛ㬼㯰

Senja Laaksonen toivottaa
asiakkaat tervetulleiksi rohkeasti
kokeilemaan purentalihashierontaa,
josta voi olla apua moneen vaivaan.

2019 ollut KuntoKohentamo
-niminen toiminimi ja sitä
ennen toimin pari vuotta kevytyrittäjänä, mutta alun alkaen olen alanvaihtaja, taustoittaa Senja ja jatkaa olleensa aikanaan yli kymmenen
vuotta kaupan alan esimiestehtävissä.
– Vähitellen liikunnan parissa työskentely alkoi kiinnostaa ja suoritin sitten Vierumäen Urheiluopistossa liikunnan ammattitutkinnon
ja aloin vetämään Askolassa
ryhmäliikuntatunteja ja yksilövalmennusta, joita teen
edelleenkin, iloisesti hymyilevä Senja kertoo työuransa
vaiheita.

㯰üċøċĊèĊĊċ㰨ïðèćüöÛ㰨
öÛ㰨ĄèćĈüúÛø㰨ĊćÛðúèć㰨
-èúöÛ㰨ÛÛ÷Ĉüúèú
üú㰨ċċæèï÷üú㰨ïüðĊü㯟
ùċüæüú㰨üĈÛÛöÛ㬼㯰

Seuraavaksi Senja Laaksonen
kouluttautui hierojaksi Hierontakoulu Relaxissa Lahdessa ja viime kesänä hän suoritti purentalihashierojan puolivuotisen Purento-koulutuksen VoiceWell-keskuksessa
Tampereella. Koulutukseen
pääsemisen edellytyksenä oli
hierojan koulutus.
– Yksi johti toiseen ja nyt
vielä aloitin tämän vuoden
tammikuussa Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulussa
Kuva Terttu Heikkinen

fysioterapeuttiopinnot, jotka
kestävät kolme ja puoli vuotta, kertoo tämä monitoiminainen. Koulutus tapahtuu
suurimmaksi osaksi etänä,
mutta siihen sisältyy myös
tiiviitä lähiopetusjaksoja.
Työskentely Mäntsälän
Kuntokeskuksessa alan ammattilaisten kanssa on Senjalle hyvin mieluisaa ja hän
kokee sen kehittävänä ja itselleen uusia valmiuksia antavana.
㯰üúèĊ㰨ĄÞÞú㰨Ûøċèèú㰨
÷ðĐċĊ㬽㰨úðĈ÷Ûú㰨öÛ㰨öüĄÛ㰨
÷ü÷ü㰨ēøÞĐÛćĊÛøüú
öċùðċĊċùÛĊ㰨ĐüðĐÛĊ㰨
ïèøĄüĊĊÛÛ㰨ĄċćèúĊÛ㯟
øðïÛĈïüðæüøøÛ㬼㰨㯰

Erilaisissa liikunta- ja hieronta-alan töissään Senja Laaksonen on huomannut, kuinka henkinen stressi lisää jännityksiä ja jumiutumia paljon juuri pään alueella ja nisKuva Terttu Heikkinen

Mäntsälän Kuntokeskuksen viihtyisä odotustila.

Yrityksen toimitilat sijaitsevat Mäntsälän Keskuskadulla toisessa kerroksessa.

kassa sekä jopa koko ylävartalon alueella. Joillakin lisääntynyt stressi ilmenee, paitsi
päänsärkyinä, myös hampaiden narskutteluna päivisin.
Myös yksitoikkoiset ja kumarat työasennot aiheuttavat
jumiutumia kaulankin alueelle ja niskaan. Ja toki myös
erilaiset purentaviat ja muut
hammasongelmat aiheuttavat vähitellen pulmia leukojen lihasten toimintaan.
Nämä työn mukana tulleet
havainnot lisäsivät Senjan halua opiskella juuri purentalihashierontaa ja siten laajentaa omaa osaamistaan asiakkaiden auttamiseksi.
– Aloitin viime syyskuussa täällä Mäntsälässä nämä
purentalihashieronnat ja asiakkaita on riittänyt hyvin,
kiittelee Senja ja jatkaa, että
vaikka tämä hoitomuoto on
aika uusi, on tietoisuus siitä
lisääntynyt. Asiakkaat hakeutuvat oma-aloitteisestikin kokeilemaan tätä hoitomuotoa,
vaikkapa migreenin tai tinnituksen vuoksi, mutta myös
hammaslääkärit voivat suositella purentalihashierontaa,
esimerkiksi ennen purentakiskon hankkimista. Ikäjakauma hoitoon hakeutuneissa on laaja, ihan kouluikäisistä vanhuksiin. Suuri asiakasryhmä ovat öisestä hampaiden kirskuttelusta kärsivät, kertoo Senja Laaksonen
jatkaen, että apua voi saada
myös ohimopäänsärkyyn, sillä vaikka purentalihaksia on
leuan alla ja poskien sisäpinnoilla, niitä on myös ohimoilla.

On hyvin yksilöllistä, kuinka monta kertaa purentalihashierontaa tarvitaan, riippuen esimerkiksi asiakkaan
työstä, nukkumistottumuksista ja jopa syömisestä.
– Ihminen on kokonaisuus
ja tämänkin hoidon aloitukseen kuuluu asiakkaan tilanteen kartoittamista aika laajasti ja ohjeistamista kuinka ihminen itse voi vaikuttaa
hieronnan tulosten pysyvyyteen, korostaa Senja Laaksonen.
– Ensimmäiseen kertaan
varaan 60 minuuttia ja se voi
joillakin jo riittää, mutta kaksi-kolme kertaa on usein sopiva määrä ja joidenkin kohdalla sopii ns. ylläpitohieronta muutaman viikon välein,
jolloin aikakin on lyhyempi,
Senja selvittää hieronta-ajan
ja -kertojen määrää.
Purentalihashieronnassa
käsitellään aina koko pään
aluetta korvantauksia ja kallonpohjaa myöten ja hierontaa tehdään myös suun sisällä, josta löytyykin Senjan mukaan usein ne kipeimmät ja
kireimmät kohdat.
– Suun sisällä hieronta tehdään tietysti suojakäsinein,
tarkentaa Senja.
Hoitokertaan voidaan lisätä asiakkaan toiveiden mukaan myös niskan tai rintalihasalueen käsittelyä.
㯰ÛĈĐüöèú÷ðú
øðïÛ÷ĈðÛ㰨üøðĈð㰨ïēĐÞ㰨
ùċðĈĊÛÛ㰨öċùĄÛĊÛ㬼㯰

Senja Laaksonen haluaa vielä tähdentää, että kasvojenkin lihaksia on hyvä jumpata.
– Kasvojumppa eli yksinkertaisesti otsan rypistely, silmien siristely, huulten suipistelu, leveä hymyily ja muut
liikkeet, joita jokainen osaa
keksiä itse lisää, auttavat välttämään vaikkapa leuan alueen kireyttä ja myös ylläpitämään mahdollisen hieronnan
tuloksia, tarkentaa Senja itse
iloisesti ilmehtien.
Monipuolista liikuntaa sekä työssään, mutta myös vapaa-ajalla harrastava Senja
Laaksonen muistuttaa kaikenlaisen liikunnan tärkeydestä.
– Hieronta ei ole parantava
keino, se on tukihoitoa, joka
helpottaa akuuttia vaihetta
jossakin vaivassa, mutta sitten on mietittävä, miten vaivan uusiutuminen on estettävissä esimerkiksi liikunnan
lisäämisellä tai muilla elämäntapamuutoksilla, toteaa
Senja Laaksonen.
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Ilman työsuhdetta
olevien määrä laskenut
Uudellamaalla
Uudellamaalla oli helmikuun
lopussa yhteensä 89388 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli
80815 ja lomautettuja 8573.
Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 9400 (-10,4
%) henkilöllä ja lomautettujen 13430 (-61,0 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.
Työttömien kokonaismäärä laski 61539 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 20,3 prosenttia, mikä on suurempi
osuus kuin koko maassa keskimäärin (-18,8 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
helmikuun lopussa 10,2 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttiyksikköä vuotta aikaisem-

paa vähemmän.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella
yhteensä 7924, mikä on 3371
(-29,8 %) vähemmän kuin
vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 41116, mikä on 5315
(14,8 %) enemmän kuin vuoden 2021 helmikuun lopussa.
Ulkomaalaisia työttömiä
alueella oli 17663, mikä on
2792 (-13,6 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan
TE-toimistoon helmikuussa
39906, mikä on 54,6 prosenttia (14095 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tiedot ilmenevät työ- ja
elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

9
Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden
puhdistus ja säätö
Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY
Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

☎ 0400 770 300
Lue
näköislehti

www.mantsalan
sanomat.fi

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

0400 482 555
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJUtLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFUtMPNBLLFFUtLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN

Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com
Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.
Talopesulakoneet, myynti ja huolto

Vuokrataan
LEGUAN 160 (16m)
ja DINO 210 (21m) HENKILÖNOSTIN
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF
MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Kevätpakina

Mahtihalli Mäntsälään
Onko kukaan pohtinut tarkemmin Mäntsälän arvorakennusten kokoa suhteessa
väkimäärään ja muuhunkin kokonaisuuteen: Kirkko on Mäntsälän hienoimpia nähtävyyksiä korkeine
kauas näkyvine torneineen
ja nyttemmin rakennettu
kunnantalo ei ole pieni sekään.
Olisiko nämä monumentit tehty jo aikoinaan odottamaan jotain suurempia
aikoja? Onhan Mäntsälää
pidetty mahtipitäjänä jo
iät ja ajat. Kuulinpa sellaistakin, että Mäntsälän kirkosta olisi aikoinaan suunniteltu vielä huomattavasti isompaakin.
Merkithän olivat jo tuolloin selvät. Mäntsälä päätti jo silloin kasvaa isoksi.
Nyt kun katselee Mäntsälää etelästä katsottuna niin
tilannehan näyttää hyvältä: isoja ja tyylikkäitäkin
eri yritysten keskusvarastoja on noussut ihan kiitettävästi ja laajennuksiakin on
luvassa. Hyvä niin, mutta ei
siinä vielä kaikki, niin kuin
jotkut mainosimmeiset
ovat luvanneet. Mäntsä-

läänhän on saatu junarata
joka kuljettaa kiireiset niin
Helsinkiin kuin Lahteenkin
tosi sukkelasti ja takaisinkin. No, mitä sitten? Pistetään tulevaisuusvisio oikein
kunnolla liikkeelle. Istukaa
tukevasti ja pitäkää käsinojista kunnolla kiinni. Täältä
pesee.
Nythän on niin että pääkaupunkiseudun Jokerit
ovat jäämässä vaille kotia, kun heidän jäähallinsa kohtalo ja tulevaisuus
on vähintäänkin hämärän
peitossa. Huhut kertovat
myös, että Lahteenkin olisi
toiveissa saada uusi jäähalli.
Tähän asiaan voisi Mäntsälällä olla mainio ja järkeväkin ratkaisu tarjolla.
Rakennetaan Mäntsälän juna-aseman välittömään läheisyyteen jäähalli, joka palvelisi sekä Jokereita että myös Lahden Pelicansia. Molemmilla joukkueillahan on vankat kannattajat Mäntsälässä ja lähialueillakin. Juna-asema
yhdistettäisiin kunnon tilaviin ravintolapalveluihin
yhdistettyinä jo valmiina
olevaan markettiin. Matka-

muistoksi voisi tarjota näitä vähän Molla-Maijan näköisiä pehmohirviä. Paikoituksetkin pitäisi saada kuntoon, kun junalla ei pääse
joka suunnasta. Alueellista
riitaakaan ei tulisi jos alue
nimettäisiin kokeilulliseen
Uusi-Häme projektiin. Hallin nimihän olisi tietenkin
MAHTIHALLI.
Ja mitä mahdollisuuksia
tämä kaikki tarjoaisi myös
kulttuurinkin saralle. Musiikkina voisi soida myös
uudelleen tekstitetty ylistyslaulu ”Mäntsälä mielessäin”. Juomatarjonnasta huolehtisi ainakin Kiiskin panimo ja tarvittaessa
hifkiläisille kaikella ystävyydellä koffia hanasta. Ja mikä parasta, ei tarvita uutta
kirkkoa, eikä kunnantaloa.
Molemmathan ovat riittävän kokoisia jo nyt ja tulevaisuudessakin.
Terveisin
Hermo Eines

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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on ruokaa

Nämäkin
tuotteet nyt
myös uudesta ruoan
verkkokaupasta.

TÄ KAIKKI
MEILLT
USJÄÄTELÖT
UUTUUS

Tuhansia reseptejä
yhteishyvä.fi

S k
S-kaupat.ﬁ

Voim. 6.-18.4.
Juhla Mokka
Kahvi SJ tai PJ
400-500 g
(9,90-12,38/kg)
Ostorajoitus
2 pkt/talous

Voim.
6.–10.4.
oim 6
–10 4
Tankoparsa vihreä
500 g (7,96/kg)
Espanja/Italia/
Meksiko

Rajoitettu erä

95
4

398

Voim. 6.-18.4.
Atria
Pääsiäiskana
Provençal
n. 1,7 kg
Suomi

98
3 kg

Voim. 6.-18.4.
HK
Kabanossi grillimakkarat
360-400 g
(4,98-5,53/kg)

199

S-MARKET
Mäntsälä

Vain Ruokatorilta
Voim. 7.–9.4.
Kalaneuvos
Savukirjolohifilee

Voim. 6.-25.4.
Saarioinen
Mämmi
700 g (4,27/kg)

90
18 kg

299
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Saision mahtava Passio
Kirjailija Pirkko Saision uusi
teos Passio oli Finladia-palkintoehdokkaana 2021. Eikä
syyttä, teos on aivan omalaatuisen upea laaja katsaus Euroopan historiaan, kerrottuna värikkään mielenkiintoisesti. Ehkäpä Saision laajan
kirjailijauran laadukkain teos, laajin ainakin, sivuja on
732 (Siltala 2021).
Saision kirja on sivumääräärältään muhkea, erittäin
monipuolinen ja rönsyilevä
kuvaus täynnä maantieteellisesti aivan erilaisia tarinoita
ihmiskohtaloista eri puolilta Eurooppaa yli viidensadan
vuoden ajalta. Kirjan ensimmäiset tarinat lähtevät Italian
Firenzestä 1400-luvulta, viimeisimmät tuovat ihmiskohtalot 1950-luvun Helsinkiin.
Tarinoita ja ihmisiä liittää
löyhästi yhteen erikoinen
kultakoru, jonka siirtyminen
ihmisiltä ja paikkakunnilta
toiselle valaisee samalla kunkin paikkakunnan ja ihmisten
maailmaa.
Kirja tuo monipuolisen värikkäästi esille eri uskontojen ja uskomusten maailman.
Maailman,joka on eri aikoina
eri puolilla Eurooppaa säädellyt ihmisten ja kansojen
kohtaloita.
Kirjassa tulee vahvasti esille Saision laaja perehtyneisyys kansojen tapoihin ja historiallisiin vaiheisiin. Saision kirja kuvaa erittäin värikkäästi ja yksityiskohtaisesti yksityisen ihmisen kautta erilaisia suuria, merkittäviä kansojen kohtaloita, sotia, uskonnollisia myllerryksiä, hallitsijoita ja alamaisia,
kaupankäyntiä,ostamista ja
myymistä. Paitsi tavaroiden
myös ihmisten.

Saisio pääsee kirjassaan äärimmäisen lähelle ihmisen
sielunelämää, elämän sisältöä. Ilot, surut, pettymykset,
toiveet, kaipuu onneen, edes
pieneenkin.
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Värikkäitä paikkoja
Italian Firenzen elämästä
1400-luvun lopulla Saisio siirtyy sujuvasti toiseen Italian
kaupunkiin Venetsiaan, sieltä
tarina jatkuu Wienissä edetäkseen Puolan Krakovaan ja
sitten merkilliseen paikkaan
Golobije Seloon Venäjälle,
josta kuvaus on aivan huikaiseva, ajoittain kuin jännitysromaanissa. Viron eteläinen Haapsalu saa omalaatuisen taiteilijakuvauksen, kunnes kirjassa päädytään Helsinkiin ja sivutaan kansalaissotaa 1918, josta päädytään
vahvaan kuvaukseen Karjalaan Solovetskin vankileirille.
Kirjan lopputarina tuo nuoruuden rakastavaiset vuosikymmenten jälkeen takaisin
Helsinkiin. Yhteistä onnea ei
enää ole.
Saision kirjan Passio lukeminen on vaativa, mutta erittäin palkitseva ponnistus. Sisältö on kielellisesti erittäin
antoisaa ja värikästä. Tekstiä
leimaa paitsi Saision laaja asioiden ja asiakokonaisuuksien tietämys, myös humaaninen, ymmärtäväinen ote ihmisiin eurooppalaisen maailman myllerryksissä. Ihmiskohtalot tulevat lähelle lukijaansa, henkilöt elävät kuin
Saision näytelmissä.
Todella vahva, vaikuttava
teos.

tipuja
pupuja
munia
piippurasseja
korttipohjia
pääsiäistarroja
ym.

Alekorista
TOIMISTOTARVIKKEITA
edullisesti
mm. mappeja,
peja, kansioita,
lomakelaatikoita,
elaatikoita,
muistikirjoja
kirjoja
j j ym.
y

Kauniit PÄÄSIÄISKORTIT
ja -POSTIMERKIT

Vuoden 2022
K ALENTERIT

-25%

Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi
Kuva Elina Alanko

Laadukas
Navigator A4 80g
TULOSTUSPAPERI
kopiointiin sekä laser- ja
mustesuihkutulostukseen
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Pirkko Saision Passio-teos on myynnissä Mäntsälän Kipakirjakaupassa.

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Keskuskatu 5, Mäntsälä
p. 040 750 8777
k
kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Keväällä tulossa paljon uutta!

Muista äitiä
lahjakortilla
Voit valita lahjakortin haluamallesi
summalle tai tietylle hoidolle.

CND™ Shellac
yksivärinen -kestolakkaus

55€
Sinulle joka
haluat
kestävämmän
lakkauksen ja
aina huolitellut
kauniit kynnet!

Hydrafacial Clean
& Hydrate
+ LED-valoterapia

98€

(norm: 125€)

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Katarina

Radiofrekvenssin ja mikroneulauksen yhdistelmä
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.

Käyttökohteet:
t*IPOLJJOUFZUZT
t*IPOSBLFOUFFOKBWÊSJOQBSBOFNJOFO
t"SWFU LVUFOLVPQQBKBBLOFBSWFU
t,PMMBHFFOJKBFMBTUBBOJUVPUBOOPOLJJIUZNJOFO
t7FMUPTUVOVUJIP
t1JFOFUQJOUBSZQZUKBKVPOUFFU
t-JJLBQJHNFOUPJUVNJOFO NBLTBMÊJTLÊUKBJLÊMÊJTLÊU
t,PTUFVTLÚZIÊJIP
t-BBKFOUVOFFUJIPIVPLPTFU
7"3""0."
,0/46-50*/5*"*,"4*

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.

Nina

665664)0*50

MEDICAL CLINIC

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

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

