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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.
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6LMDLVDXWRWDON ¼YUN
+XROORQQRXWRSDOYHOX
9RLPPHQRXWDDDXWRVL
KXROWRRQ0lQWVlOlQDOXHHOOD

Helatorstaina 26.5.
avoinna klo 12–16

TURVALLISEEN KESÄAJOON
EUROMASTERILTA
Michelin
in
Kestävää
ää
turvallisuutta
suutta

Michelin-kesärengassarjan
n-kesärengassarjan
assarjjan ostajalle
ostajjalle
50 € lahjakortti kaupan päälle*

BFGoodrich
h
Laatua hyvään
ään
hintaan

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

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

*Talvirengassarjan hankintaan tai
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me huollamme!

kesärengassarjjan ostajalle
osttajjalll
ll
lle
BFGoodrich-kesärengassarjan
30 € lahjakortti kaupan päälle*

Meiltä myös monipuoliset
autohuoltopalvelut määräaikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

9HUNNRNDXSSDPPHSDOYHOHHKYXRURNDXGHVVD

9$5$$$,.$7$,267$1(7,67bļļ
HXURPDVWHUļļPlQWVlOlļļDMDQYDUDXV
MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

HYVISSÄ KÄSISSÄ

0DLVDODQWLH0lQWVlOl3
euromaster.fi
DUWRNDXSSLQHQ#HXURPDVWHUFRP Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
3DOYHOHPPHPDSHOD tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
TERVETULOA!

InFrontilta
ja Soulmatelta

mekot kesän
juhliin alk.

Uusi erä
espanjalaisia

sandaaleita

69,Beloved
uusiotuotteet
paikallista käsityötä;

avaimenperiä
ja kirjanmerkkejä
j

alk.

39,-

Kukalliset
farkut
kokoja XS-XL

59,-

Wildlife
W
dlif G
Gardenin
d

LaFilia

puulinnut

22,Keskuskatu 8,
04600 Mäntsälä

Avoinna ma-pe 10 – 17.30, la 10 – 14
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ZZZSHUKHMXULVWLWIL

KIRKKOHERRA TARJA MEIJER
ASETETAAN VIRKAANSA PIISPANMESSUSSA
SU 5.6. KLO 10 MÄNTSÄLÄN KIRKOSSA
Piispa Kaisamari Hintikka toimii liturgina messun alussa ja
virkaanasettamisessa, jonka jälkeen Tarja Meijer saarnaa ja
jatkaa liturgina. Musiikista vastaavat kanttori Mirjam Odé,
urkuri Johanna Linna sekä seurakunnan kuorot. Messun
jälkeen on tarjolla kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

”
Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 532 1220

Mirja Kokko
varatuomari
040 731 1380

Ilahdun valtavasti jokaisesta ihmisestä, joka haluaa jakaa
tämän tärkeän päivän kanssani. Lämpimästi tervetuloa
sankoin joukoin messuun! - Tarja-kirkkoherra -

Kirsi Hautaluoma
lakiassistentti
050 411 1914

3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
$YLRHKWRVRSLPXNVHWWHVWDPHQWLWHGXQYDOYRQWDYDOWDNLUMDWKRLWRWDKGRW
Avioehtosopimukset,
testamentit, edunvalvontavaltakirjat, hoitotahdot
2VLWXNVHWSHUXQNLUMRLWXNVHWSHULQQ¸QMDRWODKMDNLUMDW
Ositukset,
perunkirjoitukset ja perinnönjaot
NDXSSDNLUMDWNDXSDQYDKYLVWXNVHW
Lahjakirjat, kauppakirjat, kaupanvahvistukset, kiinteistöasiat
+DOOLQQDQMDNRVRSLPXNVHWPXXWVRSLPXNVHWMDQHXYRWWHOXW
Elämäsi
tärkeimmät asiakirjat
\NVLW\LVKHQNLO¸LGHQYHURWXV
Varaa aika
– puhelin- tai video-

0LUMD.RNNR
neuvotteluun
.DWDULLQD.XXVLOXRPD
– tapaamiseen toimistolla
9LUSL0LNNRQHQ

p. 050 4111 914

WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLWIL
Keskuskatu 7, 2 krs, Mäntsälä
HWXQLPLVXNXQLPL#SHUKHMXULVWLWIL
- käynti pihan kautta

- etukäteen sovittavissa
Marjokodin tilat katutasossa

.HVNXVNDWXNUV0¦QWV¦O¦
WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLW¿
«
/LLVDQNDWX+HOVLQNL

Kuva:
Pauliina Anttila

.XYD0LLVD.DDUWLQHQk6DYRQ6DQRPDW

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

UŖĆÚäÁ
`ÐĢőŉÐěÐĢ
`äĆĔäŅĆěěÐ
: $ÊÈ&8Ê$AKg31ÉÊÈ

UUSINTA YLEISÖN PYYNNÖSTÄ!
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Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Sara Lepistö



LIPUT MYYNNISSÄ NYT, HAE OMASI:
PÄÄSYLIPPU 15ț, L!VEN JÄSENET 10ț
ENNAKKOMYYNTI
KIPASSA
JA CINESSÄ
ENNAKKOMYYNTI
KIPASSA
(käteismaksu)
JA CINESSÄ


Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv
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Isojärven valuma-alueen kunnostus käyntiin
Mäntsälän kunnalle on myönnetty avustus
Isojärven valuma-aluekunnostuksen suunnitteluun. Kunnostussuunnitelmat laaditaan Halkianojalle ja Onkimaanjoen luusuan kohdalle
vuoden 2022 aikana. Kunnostussuunnitelmia
tullaan esittelemään alueen asukkaille syksyllä
alustavien suunnitelmien valmistuttua.
Isojärvi on erittäin matala, rehevöitynyt ja tasapohjainen järvi. Kuivalla kesäkaudella järven vedenpinnan lasku on ongelma niin
järven vedenlaadulle, rantaasukkaille kuin järven virkistyskäytölle. Vastaavasti sateisina kausina järven vedenpinnan korkeus nousee nopeasti aiheuttaen ongelmia
länsi- ja lounaispuolisen valuma-alueen maa- ja metsätaloudelle. Alueen tasaisuudesta ja Isojärven mataluudesta johtuen vesien virtaavuutta täytyy katsoa kokonaisuutena, johon kuuluvat
niin tulo-uoma Halkianoja,
itse Isojärvi kuin lasku-uoma
Onkimaanjoki, sanoo ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

nekuormitus vähenee.

Onkimaanjoen
alkupäähän
kosteikkosuunnitelma
Isojärvestä vesi poistuu Onkimaanjoen kautta. Onkimaanjoen alkupäähän, luusuaan, tehdään kosteikon toteutussuunnitelma. Suunni-

telman yhteydessä huomioidaan järven veden korkeuden säätö mahdollisen padon avulla. Padon tarkoituksena on ehkäistä alhaisen veden korkeuden haittoja.

Asukkailla
mahdollisuus
vaikuttaa
lopputulokseen
Kunnostussuunnitelmien valmistuessa järjestetään Isojärven asukkaille tiedotustilaisuus, jossa alustavat suunnitelmat ovat nähtävillä ja
asukkaat voivat tuoda esiin
omat mielipiteensä ja näkemyksensä. Suunnitelmien

valmistumisen jälkeen käydään tarkemmin keskusteluja viljelijöiden, maanomistajien, asukkaiden ja kunnan
edustajien kanssa suunnitelmien toteutuksesta ja toteutusajankohdista.
Isojärven valuma-aluekunnostuksen suunnitteluun saatii rahoitusta ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoituksen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maa- ja metsätalouden
vesienhallinta. Rahoittajina
toimivat myös Mäntsälän ja
Pornaisten kunnat. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
osallistuu hankkeeseen työpanoksella.

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!
MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

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

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

Kuva Janne Heikkinen

Valtavat kiitokseni kaikille,
jotka niin monin eri tavoin
muistitte minua jäädessäni
eläkkeelle Mäntsälän
kirkkoherran virasta.
Näitä hetkiä elämässäni
en unohda koskaan.
Mikko Seppälä

Halkianojan peltojen
tulvatilanteeseen
haetaan ratkaisuja
Halkianojan osavaluma-alue
on Isojärven suurin yksittäinen valuma-alue, joka saa
alkunsa Pornaisten puolelta Halkian alueelta. Maasto
on tasaista, mikä aiheuttaa
herkästi tulvahaittaa maaja metsätaloudelle. Kunnostussuunnitelman tarkoituksena on selvittää, voidaanko
Halkianojan tulvatilannetta helpottaa ojakunnostuksin, toteaa Heikkinen. Kunnostussuunnitelma sisältää
mm. kaksitasouomia, ojan
levennystä ja kosteikkoja niille soveltuviin kohtiin uoman
varrella. Kunnostusten tavoitteena on myös parantaa
Isojärven tilaa, kun toimenpiteiden myötä järveen kohdistuva kiintoaine- ja ravin-

Digitalisoitu lipunmyynti
syrjäyttää ikääntyneet
junamatkustajat

Halkianojan tulva.

Jenni
Mustajärvi
to 9.6.2022
klo 19.00
Kulttuurimeijeri̳͘͘iņƖƵƭ͘˪˩͚ͣ͘
iņƖƖƵ̩Ǧ̪͘͘sāŨƭơāŝāŨ͘gņƖñ̿řņƙŖñřñƵƖƖñ͘
̹řāƭğņơŦñřơƵ̺͘Ŗñ͘ųǍņŦǔǔŨƭņ̩

Eläkeliiton valtakunnallinen liittovaltuusto nostaa
kannanotossaan esiin ongelmat, joita VR:n lipunmyynnin lähes totaalinen
digitalisointi aiheuttaa suurelle joukolle ikääntyneitä
asiakkaita. Eläkeliittoon tulee säännöllisesti yhteydenottoja vaikeuksista VR:n
henkilöliikenteen matkalippujen ostamisessa. Ongelmat korostuvat alueilla,
joilla julkista bussiliikennettä ei ole lainkaan, ja joilla juna on asukkaille ainut tapa
toteuttaa liikkumisen vapauttaan.
Suomessa on kasvava
määrä rautatieliikennepaikkoja, joilla ei ole asiakaspalvelupistettä tai lippuautomaattia. Tällöin ainut mahdollisuus matkalipun hankkimiseen on VR:n verkkosivut tai mobiilisovellus. Lipun voi ostaa VR:ltä myös
puhelimitse, mutta tässäkin tapauksessa matkalippu toimitetaan asiakkaan
sähköpostiin. VR:n junalippuja voi ostaa myös R-kioskeista tai matkatoimistoista. R-kioskejakaan ei ole
kaikilla rautatieliikenteen
asemilla ja matkatoimistoja vielä vähemmän.
Vaikka selkeä enemmistö
VR:n asiakkaista käyttää itsepalvelukanavia verkossa,

on ongelma todellinen ja
kohtuuton niille lipunostajille, joilla ei ole verkkoyhteyttä käytettävissään, tai jotka eivät osaa käyttää erilaisia mobiilisovelluksia matkalippujen ostoon. VR:n
käytännöt lipunmyyntinsä
digitalisoimisessa uhkaavat
iäkkäiden ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja
vaarantavat heidän liikkumisvapautensa.
Digitaaliset palvelut ovat
tervetulleita. Niihin siirtyminen toteutetaan kuitenkin pakottamalla ilman tosiasiallisia muita vaihtoehtoja. Eläkeliiton syyskuussa
2021 julkistaman +60 barometri -niminen kyselytutkimus kertoo, kuinka peräti
40 % vastaajista oli jättänyt
jonkin viranomaispalvelun
hankkimatta puutteellisten
digitaalisten valmiuksiensa
vuoksi.
Liittovaltuusto vaatii, että VR lisää perinteisiä vaihtoehtoja junalipun hankkimiseen. Junalippuja tulee voida ostaa kaikilla henkilöliikenteen asemilla. Rkioskien lisäksi lippuja tulee voida ostaa myös muista palvelupisteistä sekä paikallisjunista. Lipunmyynnin digitalisointi ei saa syrjäyttää ikääntyneitä matkustajia.
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen ty ajatus uuden kunnantalon to- ja seinäkoristemaalauksia,
Mäntsälän kirkkoa vastapäätä kiinnittää vieraspaikkakuntalaisen ohikulkijan huomion
kaunis, punatiilinen rakennus.
Lähemmässä tarkastelussa
huomaa, että talo on ”kotipesänä” Mäntsälän kansalaisopistolle, joka on toiminut tässä
rakennuksessa vuodesta 1995.
Kansalaisopisto on kuitenkin perustettu jo vuonna
1966 eli aikaan, jolloin vapaalle kansansivistystyölle alettiin
myöntää valtionavustuksia ja
myös Mäntsälän kunta halusi
perustaa oman opiston. Kursseja ja koulutusta järjestetään
kolmen kunnan alueella, sillä Pornainen tuli mukaan jo
vuonna 1968 ja Pukkila vuonna 2008.

Kunnantalosta
kansalaisopiston
taloksi
Punatiilisellä talolla on oma,
kiinnostava historiansa, sillä
se on jo vuonna 1936 Mäntsälän kunnantalona käyttöön otettu rakennus. Sen
suunnitteluvaiheet kestivät
vuosia, mutta lopulta itse rakentaminen vuonna 1935 sujui hyvinkääläisen rakennusmestari Väinö Siikosen piirustusten pohjalta ajan menetelmiin nähden nopeasti muutamassa kuukaudessa.
Jo 20-luvun lopulla oli esitet-

saamiseksi vanhan ns. Pitäjäntuvan tilalle ja itse asiassa
jo 1890-luvulla oli paikallinen
nimismies ehdottanut kunnantalon rakentamista Mäntsälään. Sitten oli kuitenkin
tyydytty kiristyvän verotuksen pelossa vuosikymmeniksi
värikkäitä vaiheita omaavaan
Pitäjäntupaan, jossa oli tehty
mm. ruumiinavauksia.
Uuden kunnantalonkin
vaiheisiin liittyi monenlaista
toimintaa ja tilanahtauttakin jo heti sotavuosina, mutta rakennus palveli kuntalaisia lopulta lähes 60 vuotta
vuoteen 1992 asti. Silloin valmistui uusi, arkkitehti Arto
Sipisen suunnittelema kunnantalo Heikinkujalle vanhan Lahdentien varteen ja
vuonna 1995 kansalaisopisto
sai entiset tilat kirkonmäeltä
kunnostettuna käyttöönsä.
Ennen nykyistä taloa kansalaisopiston toimistotilat olivat mm. Myllymäen koululla.

jotka on talon valmistumisvuonna tilauksesta tehnyt
helsinkiläinen, Ateneumissa
oppinsa saanut juliste- ja koristetaiteilija Hannes Malisto.
Eteisaulan kattoon maalattu kreikkalaisen taruston lentävä hevonen Pegasos on päätynyt myös Mäntsälän kansalaisopiston logoon, onhan sitä
pidetty länsimaisen kulttuurin ilmentymänä sekä ihmisten luovien ja henkisten voimien kantajana. Salin kattoa
kiertävä kaunis maalaussarja
taas kuvaa elämänkulun vaiheita eli lapsuutta, nuoruutta,
keski-ikää ja vanhuutta.
Talossa on kokoushuoneessa myös useita alkuperäisiä valtuustokäytössä olleita tammisia tuoleja. Salin maalauksiin sopivat upeat pellavaverhot ovat puolestaan opistoaikana hankittu.

Lentävä Pegasos
ja menneiden
aikojen helmiä

Airi Pekkala-Mäkitalo on
toiminut Mäntsälän kansalaisopiston rehtorina vuoden 2005 toukokuusta. Hän
on alun perin kotoisin Hyvinkäältä, mutta asunut Säkylässä ja toiminut Satakunnassa yhdistelmävirassa Harjavallan kansalaisopiston rehtorina ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen aikuiskoulutusjohtajana.
– Hakeutuminen Mäntsälään oli sitten osaksi halua saada yhtenäinen virka
ja osaksi halua palata lähes
kotimaisemiin, hymyilee Airi
Pekkala-Mäkitalo.
– Meillä on tällä hetkellä yhteensä noin 50 toimipistettä, joissa erilaisia kursseja pidetään, kertoo rehtori ja jatkaa, että joukossa on
kouluja, nuorisoseuran taloja ja myös kunnantalolla on
toimintaa. Uutta Ehnroosin
koulua odotellaan, että saadaan moderneja tiloja myös
puutöiden ja kotitalouskurssien pitämiseen.
Mäntsälän kansalaisopistossa on tällä hetkellä neljä
omien alojensa vastuuopettajaa ja noin 80 tuntiopettajaa. Vastuuopettajat huolehtivat kurssitarjonnan suunnittelusta ja organisoinnista ja
ovat yhteydessä tuntiopettajiin. Kursseja on kuluvana kautena pidetty noin 400 ja opiskelijoita on ollut noin 2200,
mutta osa heistä on osallistunut useillekin eri kursseille saman kauden aikana.

Rakennus on Museoviraston
suojelema ja on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan
ja tallella on esimerkiksi aitoja puhalluslasisia ikkunoita. Eteisaulassa ja aikoinaan
valtuustosalina toimineessa
tilassa voi ihailla upeita katKuva Terttu Heikkinen

Pitkän tauon jälkeen opistolaiset pääsivät rakentamaan
Ilona 2022 -kevätnäyttelyn opistotalolle Mäntsälässä.
Kuva Terttu Heikkinen

Kansalaisopiston
nykypäivää

Musiikkia, käsitöitä,
kuvataiteita, liikuntaa ja
taiteiden perusopetusta
Ilona 2022 -kevätnäyttelyn satoa Pornaisten kirjaston
Pellava-salissa.

Eila Hartikainen on musiikin vastuuopettaja ja huo-

Iloista kansalaisopiston väkeä Pegasoksen suojissa, Airi Pekkala-Mäkitalo (kuvassa vas.),
Päivi Jussila, Eila Hartikainen, Maarit Perttula, Eija-Sisko Jokinen, Päivi Salenius ja Kirsi
Hannula.
lehtii myös tanssitaiteen perusopetuksesta eli baletista.
– Tulin taloon vuonna
2004 pitämään kantelekurssia, muistelee Eila ja jatkaa
olevansa itsekin alun alkaen kansalaisopistotoiminnan
kasvatti.
– Nykyisin opetan kaikenikäisille musiikkia, muskareista kuoroihin ja äänenkäytöstä karaokeen.
Eija-Sisko Jokinen on käsityönopettaja, jonka vastuualueina ovat käsityö- ja kuvataidekurssit sekä käsityötaiteen perusopinnot. Hän toimii myös Pornaisten yhteyshenkilönä.
– Aloitin ensin Pornaisten yhteyshenkilönä vuoden
2005 alussa, kursseja aloin pitämään vuonna 2007 ja seuraavana vuonna olin ensin
vastuuopettajan sijaisena ja
sitten vakinaisena opettajana, kertaa Eija-Sisko tietään
kansalaisopistossa.
Päivi Salenius on ollut talossa liikunnanohjaajana 15
vuotta, joista neljä vuotta lisäksi liikunnan vastuuopettajana. Ensi lukuvuonna Päivi
opettaa myös käsityötaiteen
perusopetuksen aikuisten ryhmälle puutöitä, sillä hän on
koulutukseltaan myös kalustepuuseppä ja toiminut alalla
sekä työntekijänä että yrittäjänä yli kymmenen vuotta.
Kirsi Hannula edustaa
uutta opettajapolvea eli on
vastavalmistunut käsityönopettaja ja ollut tämän lukuvuoden käsityönopettajana.
– Peruskoulu-urakin on
mielessä ja minulla on kotitalous toisena aineena, mutta täällä on nyt ollut mukava opettaa eri-ikäisiä aikuisia
opiskelijoita.

Kuva Terttu Heikkinen

Rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo esittelee kukkaköynnöstä,
jonka käsityötaiteen ryhmä on tehnyt kevätnäyttelyn tanssitaiteen balettiesitykseen.
Kansalaisopiston muuta
henkilökuntaa ovat opistosihteerit Maarit Perttula ja
Päivi Jussila. Maarit onkin
talon pitkäaikaisin työntekijä, takana jo 30 vuotta ja Päivi
puolestaan on ollut töissä viime lokakuusta lähtien.

Koronan katveessa
on selvitty
– Korona on kurittanut meitäkin eli tavallisina vuosina
netto-opiskelijoita on ollut
noin 3200 eli 27 % on ollut
vähennystä, mainitsee rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo.
Etäkursseja oli etenkin kevätkaudella 2021 paljon ja etäopiskelu jää hänen mukaansa
jatkossakin normaaliin kurssitarjontaan riippuen kuitenkin aine- ja kurssikohtaisista
asioista.
Kuluvana kevätkautena
etäkursseja on pidetty eniten
liikunnassa. Tammikuun tilasulkujen aikana puolet liikunnankursseista on ollut etänä
ja osalle opiskelijoista se onkin sopinut hyvin, joten etäkursseja on tarjolla jatkossa-

kin lähiopetuksen rinnalla.
Kurssien ryhmäkoot olivat
valmiiksi rajattu normaalia
pienemmiksi. Kuvataiteissa ja
käsitöissä etäkursseja ei ollut,
koska näissä aineissa opiskelijat tekevät usein eri töitä samaan aikaan ja etänä onnistuisi parhaiten vain hyvin rajatun asian opettaminen.
Sekä rehtori että opettajat
haluavat antaa suuren kiitoksen kurssilaisille kauden onnistumisesta, sillä koronan
kummitellessa taustalla opiskelijat ovat hienosti ottaneet
itse vastuuta kursseille osallistumisestaan, noudattaneet
hyvin ohjeita ilman erillisiä
muistutuksia ja vähäistenkin
sairausoireiden ilmetessä jääneet kotiin.
Mäntsälän kansalaisopistolla odotellaankin uuden
kauden alkua iloisin mielin,
värikäs opinto-ohjelmalehti ilmestyy elokuun ensimmäisellä viikolla ja kansalaisopiston nettisivuille avautuvat uudet kurssit tutustuttaviksi kesäkuun alussa. Ilmoittautuminen alkaa torstaina
4.8. klo 9.
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MÄNTSÄLÄN SANOMAT
KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,
PALOTIKKAAT, LUMIESTEET

ZMJWVPEFOBNNBUUJUBJEPMMB

www.josavi.fi

ÖLJYSÄILIÖT

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

0400 482 555

ERIKOISLIIKE

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

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

tQVIEJTUBBtUBSLBTUBBtQJOOPJUUBB
tNZÚTTÊJMJÚJEFOZMÚTLBJWVVUZÚU
JOSAVI OY

Autosähkötöiden

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

Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden
puhdistus ja säätö

Maanteiden
QÊÊMMZTUZTUZÚU
Uudellamaalla alkaneet

Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

Uudenmaan
ELY-keskuksen alueen
vuoden 2022 maanteiden päällystysohjelman pituus on
noin 500 ajoratakilometriä maanteitä.

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

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00

,FTÊO QÊÊMMZTUZTUZÚU LÊZO
nistyivät heti toukokuun
BMVTUB 6VEFONBBO &-:LFT
kuksen alueella. Päällystys
urakoiden kilpailutus jatkuu
vielä kevään aikana ja lopul
linen päällystysohjelma val
mistunee kesäkuun loppuun
mennessä.
Uudenmaan suuret liiken
nemäärät synnyttävät pääl
lystystarpeita erityisesti vilk
kaalle tieverkolle. Tästä syys
tä osa kohteista päätetään
vasta keväällä ja päällystys
ohjelma täydentyy vielä alku
kesästä. Tänä vuonna muuta
mia kohteita kilpailutetaan
NZÚT LPIEFOOFUVO SBIPJ
tuksen turvin.
6VEFONBBO &-:LFTLVL
sen alueella Uudellamaal
MB  ,BOUB KB 1ÊJKÊU)ÊNFFT
sä päällystetään tänä vuon
na yhteensä noin 500 ajora
takilometriä maanteitä. Tä
män lisäksi tullaan päällys
UÊNÊÊONZÚTLÊWFMZKBQZÚ
räväyliä. Jo kilpailutetut koh
teet on esitetty kartalla ura
koitsijoittain. Karttaa tullaan
päivittämään kevään ja alku
kesän aikana.
5JFTUÚMMF TZOUZZ LPSKBVT
velkaa, kun liikenteen ja il
maston vaikutuksesta teiden
kunto heikkenee eikä huono
kuntoisia jaksoja voida korja

Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
XXXNBOUTBMBOBVUPLBUTBTUVTý

Vuokrataan
LEGUAN 160 (16m)
ja DINO 210 (21m) HENKILÖNOSTIN

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF
MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

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

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  
Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY
Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562

Tilataksi
Luoma Oy
0400 878 495
0400 314 672

jaakko.keipi@gmail.com

Kysy lisää!

MELLIN OY

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

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
/Z UNZÚT

JMNBT UPJOUJ
P
MU
P
V
I
Ú
UU
Z
UÊ

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

Liiku oikein tietyömaalla:
tIJEBTUBWBVIUJBOÊJO
turvaat oman ja muiden
turvallisuuden
tWBSBVEVQPJLLFVLTFMMJTJJO
liikennejärjestelyihin
tPMF LÊSTJWÊMMJOFO  BKPJUUBJTUB
jonoutumista ei voida välttää
tPMFWBMNJTQZTÊIUZNÊÊO
tOPVEBUBMJJLFOOFNFSLLFKÊKB
liikenteenohjausta.
Kuva Miika Himmi / Ramboll

Kylmäalan Erikoisliike
www.mellinoy.ﬁ

ta samaan tahtiin kuin uusia
ilmaantuu. Tämän vuoden
noin 500 ajoratakilometrin
päällysteohjelma on hieman
alhaisemmalla tasolla kuin
viime vuosina. Syynä on mm.
QÊÊMMZTUZTUÚJTTÊ LÊZUFUUÊWJFO
SBBLBKBQPMUUPBJOFJEFOIJO
tatason merkittävä nousu
kuluvien kuukausien aikana.
5ÊMMÊ UZÚNÊÊSÊMMÊ IVPOP
kuntoisten jaksojen määrää,
korjausvelan kasvua ei saa
da pysäytettyä, vaan huono
kuntoisten teiden osuus tu
lee kasvamaan. Laskelmien
NVLBBO 6VEFONBBO &-:
keskuksen alueella tulisi vuo
sittain päällystää reilu 700
ajoratakilometriä maanteitä,
jotta korjausvelan kasvu saa
taisiin pysäytettyä.
Huonokuntoisia maantei
tä pyritään pitämään liiken
OÚJUÊWÊTTÊ LVOOPTTB NZÚT
QBJLLBVTUÚJEFO BWVMMB )VP
nokuntoisten osuuksien laa
dukkaalla täsmäkorjauksella
voidaan siirtää kohteita tule
vien vuosien päällystysohjel
NBBO 0JLFBBJLBJOFO QBJL
kaustoiminta sekä kuivatuk
sen toiminnan varmistami
nen ja parantaminen ovat
tärkeässä osassa päällystei
siin käytettävän rahoituksen
ollessa alimittaista.

t)VPMMPUKBLPSKBVLTFU
t1BLPLBBTV0#%UFTUJ
 LBUTBTUVTUBWBSUFO
 NZÚTOÊZUÚU
 5VOUJWFMPJUVT é(sis. alv)

☎ 0400 770 300

25.5.2022
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

BU
XXXNBOUTBMBOTBOPN
t/SPt

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA

Lehdessä
tänään:
Kansalaisopistosta
monipuolisia kursseja
s. 4
ja koulutusta ..............

Hyvän laadun
n talo
ja palvelu
Hyv

Kirkkoherra Tarja Meijer
asetetaan virkaan
s. 11
piispanmessussa .....
07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi

Ä
KILOMETREJ
RENTOJA
ETONTA TURVAA.
– JOPA 10 V. VELOITUKS

jopa kym
n veloituksetta
auton omistamisee
Toyota-merkkihuollo
mielenrauhaa
Toyota Relax tuo
huoltovälin mukaisesti
vain ajamiseen.
huollatat autosi
voit huoletta keskittyä
vuodeksi. Kun
turvan. Sen aikana
autoosi 12 kk:n*
خÀǞƵɈɯǞȺȺƚǿ
بɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
ɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯ
׀׀׀׀ǲǿ
ǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲ
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐ

TOYOTA RELAX

Mäntsälän
Yrittäjänaisten palveluita
s. 7-9
ja tuotteita ...............

Puh. 019 685 1164

ǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׆ׁش
ȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅش
ȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊ
ǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈ
ƚɨƚƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞ
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞ
ƚɈخRɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈ
ƵǘƮȌɈȌɨƊɈȯǞƮƵǿǿ
MRSDYXR

DNWLYRLQWLDYRLGDDQMDWNDD

&DUS

0DLVDODQWLH
3XK
FDUSRMDW#

¼YUN

6LMDLVDXWRWDON
+XROORQQRXWRSDOYHOX
9RLPPHQRXWDDDXWRVL

KXROWRRQ0lQWVlOlQDOXHHOOD

Helatorstaina 26.5.
avoinna klo 12–16

KESÄAJOON
TURVALLISEEN
EUROMASTERILTA
30 € la j

lin
Michelin
ää
Kestävää
isuuttaa
turvallisuutt

t j ll
taj
osstajalle
j ostajalle
arjan
asssarjan
rengassarjan
n-kesärengas
Michelin-kesä
kaupan päälle*
50 € lahjakortti

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

t j
ostaj
ostajal
ostajalle
jan
j ostaja
esärengassarrjan
kesärengassa
BFGoodrich-k
kaupan päälle*
30 € lahjakortti

InFrontilta
ja Soulmatelta

hankintaan tai
hin.
*Talvirengassarjan
Euromasterin autohuoltopalvelui

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

h
BFGoodrich
ään
Laatua hyvään
hintaan

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me

huollamme!

Meiltä myös monipuoliset
määräautohuoltopalvelut
aikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

RURNDXGHVVD
HSDOYHOHHKYX
9HUNNRNDXSSDPP

7$1(7,67bļļ
9$5$$$,.$7$,26 lOlļļDMDQYDUDXV
HXURPDVWHUļļPlQWV
AT Oy
MÄNTSÄLÄN RENKA 

ll

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

VlOl3
vaihdon (5 l
öljynsuodattimen
nesteiden
0DLVDODQWLH0lQW
Sis. mm. öljyn ja
suodatin ja vaihtotyö),pesu),
PDVWHUFRP Total-öljyä 5W40,
ja
(jarru, kytkin, jäähdytys tarkastuksen,
DUWRNDXSSLQHQ#HXUR
ja ilmanpaineiden
OD tarkistukset
renkaiden kunnon
3DOYHOHPPHPDSH
TERVETULOA!

alustan kunnon

tarkastuksen.

mekot kesän
juhliin alk.

es

san

69,-

Beloved
uusiotuotteet
;
paikallista käsityötä

avaimenperiä
ja kirjanj
merkkejä

Kukalliset
farkut
kokoja XS-XL

59,-

Wild
W

la
LaFili

p

– 17.30, la 1
Avoinna ma-pe 10

Kesän päällystystyöt käynnistyivät toukokuun alussa.
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MÄNTSÄLÄN SANOMAT
KIVIMYYNTI OLLILA

Tapahtumakalenteri

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

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
To 26.5. klo 10 Helatorstain messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen, avustava pappi Jussi Hokkanen, kanttori Johanna Linna ja
Kirkkokuoro.
Su 29.5. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Riikka Näätänen, avustava pappi Niko-Pekka
Ovaskainen ja kanttori Johanna Linna.
Su 29.5. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Musiikissa
Gospel Mäntsälä -kuoro Pekka Itkosen johdolla. Messun toimittaa Riikka Näätänen.
To 2.6. klo 10 Kehitysvammaisten kevätkirkko
kirkossa.
Su 5.6. klo 10 Kirkkoherra Tarja Meijer asetetaan
virkaansa piispanmessussa kirkossa. Piispa Kaisamari Hintikka toimii liturgina messun alussa ja virkaanasettamisessa, jonka jälkeen Tarja Meijer saarnaa ja
jatkaa liturgina. Musiikista vastaavat kanttori Mirjam
Odé, urkuri Johanna Linna sekä seurakunnan kuorot.
Messun jälkeen on tarjolla kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa. ”Ilahdun valtavasti jokaisesta ihmisestä, joka haluaa jakaa tämän tärkeän päivän kanssani. Lämpimästi tervetuloa sankoin joukoin messuun!”
toivottaa Tarja-kirkkoherra.
Su 12.6. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Jussi Hokkanen, avustava pappi Juha Ijäs ja
kanttori Mirjam Odé.
POIKKEUSAUKIOLOAJAT
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat kiinni ke 1.6. henkilöstökoulutuksen vuoksi. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa!
ILMOITTAUDU
Vapaaehtoisten kesäretki su 12.6. Kellokoskelle Tuusulaan. Maksuttomalla retkellä käydään mm.
maaseutukahvila Kinuskillassa ja Kellokoksen sairaamuseossa sekä sairaalakappelissa. Ilmoittautuminen
16.–31.5. Palvelupiste Vinkkiin p. 040 314 5273. Järjestäjinä Mäntsälän kunta, Mäntsälän seurakunta ja Punainen Risti Mäntsälän osasto.
Perheleiri 27.–28.8. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen ma 6.6. alkaen verkkosivuillamme www.mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille/
leirit-ja-retket.
HAUTALYHDYT PYYDETÄÄN POISTAMAAN
HAUDOILTA KESÄN AJAKSI
Seurakunnan hautausmaan henkilökunta pyytää
hautausmaalla kävijöitä viemään omaisten haudoilla olevat lyhdyt pois haudoilta kesän ajaksi. Lyhtyjen
pois vieminen helpottaa hautojen hoitoa ja parantaa työturvallisuutta. Lyhdyt pysyvät siisteinä ja niiden käyttöikä pitenee, kun ne viedään kesäksi pois.
Kesällä haudalle voi tuoda leikkokukkia maljakkoon
kynttilän asemasta.
TAPAHTUMAT
Kirkkokuoron harjoitukset ke 25.5. ja ke 1.6. klo
18 seurakuntakeskuksen salissa.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ke 25.5. ja ke
1.6. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa. Kerhoa
ohjaa Enni Pöykkö.
Gospelkuoron harjoitukset pe 27.5. klo 18 kirkossa. Joht. Pekka Itkonen.
Miehet sanan äärellä su 29.5. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa. Kevään viimeinen kokoontuminen.
Mummonkammari tiistaisin 21.6. saakka klo 10
seurakuntakeskuksen alakerrassa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, aamupuuro seurakuntakeskuksen salissa klo 11.
Kirkonmäen aamiainen tiistaisin 14.6. saakka klo
10 ja klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa,
voileipää, kahvia, teetä ja mehua. Kattauksen aluksi
lyhyt hartaus. Tilasta löytyy myös syöttötuoleja. Ter-

Avoinna
sopimuksen mukaan

vetuloa kohtaamaan muita ihmisiä sekä diakoniatyöntekijöitä!
Naisten saunailta ti 31.5. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Diakoniatyöntekijät jalkautuvat Mäntsälän
torille ti 7.6. klo 10–12. Kirkon diakonialla on tänä
vuonna paljon syytä juhlaan, sillä torstaina 1.9.2022
tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda
Hoffman. Juhlavuoden kunniaksi seurakunnan diakoniatyö tarjoaa maksuttoman keittolounaan Mäntsälän torilla kaikille halukkaille, ja samalla on mahdollista myös jutella diakoniatyöntekijöidemme kanssa.
Lisäksi torilta löytyy kirpputori Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Toukkapiiri sylivauvoille ja vanhemmille tiistaisin 31.5. asti klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Suvivirsi niityllä -tilaisuus ke 25.5. klo 9–9.45 kirkonmäellä (sateen sattuessa kirkossa). Hartaushetki
ja Suvivirsi yhteislauluna.
Kesäperhekerhot kokoontuvat kolmella viikolla
ennen juhannusta. Ne ovat vapaamuotoisia puistokerhoja, joihin ovat tervetulleita aikuiset ja lapset yhdessä. Perhekerhossa on lyhyt ohjelmallinen osuus
sekä vapaata leikkiä ja jutustelua. Seurakunta tarjoaa mehut ja keksit. Huonon sään sattuessa ollaan sisätiloissa (paitsi ei Anttilassa, jossa ei ole sisätiloja).
Anttilan kesäperhekerho maanantaisin 6.6., 13.6.
ja 20.6. klo 9.30–11 Anttilan lähiliikunta-alueella, Ansaritie.
Kesätoukkis sylivauvoille ja vanhemmille tiistaisin 7.6., 14.6. ja 21.6. klo 9.30–11 seurakuntakeskuksen nurmella. Seurakuntakeskuksen sisätilat ovat
käytössä vaipanvaihtoa ja vauvojen syöttämistä varten.
Leijonapuiston kesäperhekerho keskiviikkoisin
8.6., 15.6. ja 22.6. klo 9.30–11 Leijonapuistossa, Vanha Porvoontie.
Hyökännummen kesäperhekerho torstaisin 9.6.,
16.6. ja 23.6. klo 9.30–11 Hyökännummen kerhotalon pihalla.

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

Silmälääkäri- ja optikkopalvelut
VARAA AIKA puh. 019 688 3810
$MDQYDUDXVQHWLVVlZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14

JALKATERAPIA
SOLBEE OY

TERVEYDENHOIDOLLISET
JALKOJENHOITOPALVELUT
vuodesta 1993

JALKATERAPIA SOLBEE OY

A

Jalkojenhoitaja Arja Vornanen
Jalkojenhoitaja AT Anne Aho
Palvelemme erilaisissa jalkoihin liittyvissä ongelmissa,
myös käsityönä valmistetut yksilölliset tukipohjalliset.

Mäntsäläntie 1-3, 2. krs, 04600 Mäntsälä
Ajanvaraus 0400 427 896 tai
www.jalkaterapiasolbee.fi
Kauttamme myös HomCare-tuotteet
homcare.fi/solbee

KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
AUTA MÄNTSÄLÄÄN SAAPUNEITA
UKRAINALAISIA
Lahjoita: kotimaanapu.ﬁ/mantsala. Ukrainan sodan jatkuessa miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet
jättämään kotinsa. Mäntsäläänkin on saapunut useita ukrainalaisperheitä, jotka tarvitsevat apua perusturvan luomiseen ja arjen järjestelyihin uudella paikkakunnalla. Lahjoitusten avulla autetaan perheitä
konkreettisesti, sillä tällä hetkellä perheet eivät ole
oikeutettuja saamaan taloudellista apua esimerkiksi
Kelalta. Keräysapu käytetään hygienia- ja elintarvikkeisiin sekä muihin välttämättömiin arjen kuluihin.
Seurakunnan diakoniatyön kautta kriisiavustaminen
onnistuu läheltä riippumatta pakolaisstatuksesta ja
ilman byrokratiaa.
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

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

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

044 060 0806
1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen
Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit
- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot
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ÞúĊĈÞøÞú㰨7ćðĊĊÞöÞúÛðĈĊèú㰨ĄċïèèúöüïĊÛöÛ㰨.ċċøÛ㰨øüćÛúĊÛ㬾

㯰ÛøċÛùùè㰨÷èïðĊĊÞÞ㰨ÞúĊĈÞøÞÞ㰨
㯡㰨èøÞÞ㬽㰨ÛĈċÛ㰨öÛ㰨ēćðĊĊÞÞ㯰
Elina Alanko
Helsingissä syntynyt Mäntsälän Yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Tuula Eloranta
on paluumuuttanut Mäntsälään vuonna 1996. Eloranta on käynyt lapsena Mäntsälän Hirvihaarassa ala-astetta, mutta sitten elämä on vienyt toisaalle.
– Olen pienestä asti tottunut tekemään töitä ja ansaitsemaan omat taskurahani. ”Työurani” aloitinkin jo
ensimmäisellä luokalla bernhardilaiskoira Nanan hoitajana. Koiranhoitajasta oli helppo siirtyä kenneltytöksi, mikä mahdollisti muuton Ahvenmaalle. Yläasteen yhdeksännen luokan kävin Jomalan
yläasteella Ahvenanmaalla.
Aikuisiän työuran olen tehnyt asiakaspalvelun parissa
ravintola- sekä matkailualalla, kertoo Eloranta.
Vuonna 2010 Tuula Eloranta sai työkutsun optiikka-alan liikkeeseen. Yrittäjyys alkoi houkutella ja vuonna 2012 Eloranta osti 50 %
paikallisesta optikkoliikkeestä Mäntsälän Silmäasema
Oy:stä.
Vuonna 2016 yritys siirtyi
kotimaiseen Fenno Optiikka
-ketjuun.
– Tarjoamme optisen alan
kaikki palvelut ja tuotteet,
myös työ- ja suojalasit, kertoo Tuula Eloranta.
Yrityksessä palvelee yrittäjän lisäksi osa-aikaisina kaksi optikkoa ja optinen myyjä.
– Vapaa-aikani kuluu koiraharrastuksen parissa. Kotona meillä on tällä hetkellä viisi salukia, joiden kanssa harrastetaan näyttely- ja juoksutoimintaa. Kuulun harras-

Kuva Elina Alanko

tukseni myötä Suomen Salukikerhoon, olin pitkään hallituksessa, nykyisin olen salukikummi.
– Harrastukseni kautta pyrin tuomaan kotipaikkakuntaani esille. Olen ollut mukana järjestämässä kaikkien rotujen pentunäyttelyitä Mäntsälässä, sanoo Eloranta.

kohtaa. Miten saamme yrittämisen helpommaksi?, kysyy Eloranta.
㯰)Ûć÷÷ðĄÛð÷÷üöÛ
Ċċøèè㰨üøøÛ㬽㰨èĊĊÞ
ÛĈðÛ÷÷ÛÛĊ㰨ĄÞÞĈèĐÞĊ㰨
øÞïèøøè㬼㯰

Mäntsälän Kapinatorin miljöötä Eloranta kehuu hienoksi. Samalla hän lähettää Keskuskadun yrittäjänä päättäjille terveisiä, että myös kunnan
tulisi markkinoida Mäntsälää
enemmän ja saada houkuteltua keskustaan asiakkaita ja
tyhjiin liiketiloihin yrityksiä.
– Keskuskatu saisi olla kutsuvampi, parkkipaikkoja pitää olla, että asiakkaat pääsevät lähelle yrityksiä. Keskuskadulla on oltava katsottavaa ja ostettavaa. Meiltä
puuttuu ainakin kenkäkauppa, alusvaateliike ja suutari,
sanoo Tuula Eloranta.
– Ja hei, mistä miehet ostavat valkoiset kauluspaitansa,
hymyilee Eloranta.

Yhteisöllisyyttä
ja yhteistyötä
Mäntsälän Yrittäjänaisten
hallituksessa Tuula Eloranta
on toiminut muutaman vuoden, roolina on ollut jäsenkoordinaattori. Tämän vuoden alusta Eloranta on ollut
yhdistyksen puheenjohtaja.
– Yrittäjänaiset on pitkäikäisenä
yhdistyksenä
muuttunut vuosien saatossa.
Pieneksi yhdistykseksi olemme monessa mukana. Meitä
on pieni, tehokas porukka ja
olemme aktiivisia. Haluamme kehittää Mäntsälää, kun
elämme, asumme ja yritämme täällä, toteaa Eloranta.
Suuri osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Eloranta peräänkuuluttaa yhteisöllisyyttä ja
enemmissä määrin yhteistyötä eri tahojen välillä.
– On helpompi yrittää,
kun itsellä on hyvä olla, tuetaan toinen toisiamme ja
puhalletaan yhteen hiileen,
miettii Tuula Eloranta.
㯰.Þć÷èÞÞ㰨üú㰨ĐðèĊĊÞÞ㰨
Ûð÷ÛÛ㰨ēïæèĈĈÞ
ĈÛùÛúïèú÷ðĈĊèú㰨
÷ÛúĈĈÛ㰨öÛ
Đèć÷üĈĊüðĊċÛ㬼㯰

Mäntsälän Yrittäjänaiset on
mukana järjestämässä Mäntsälän Messuja, kesän- ja jou-

Keskiviikkoillan
pidennetty
Mäntsälän Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tuula Eloranta toivoo mäntsäläläisten tutustuaukioloaika
van paikkakunnan omiin palveluihin, että kysyntä ja tarjonta kohtaisivat.

lunavaustapahtumia, harrastusmessuja ja minimessuja. Lisäksi yhdistyksestä ovat
edustajat kunnan elinkeinoasiain neuvottelukunnassa ja kehittämistyöryhmässä, valitsemassa Mäntsälän
Vuoden Yrittäjää ja Vuoden
Mäntsäläläistä. Mäntsälän
Yrittäjänaiset valitsevat vuosittain Vuoden Salli Yrittäjänaisen. Yhteistyötä tehdään
myös Mäntsälän yrittäjäyh-

distyksen kanssa.
Yhdistyksen jäsenille on
tälle vuodelle suunniteltu
mm. elokuvailta, naamajoogaa, yritysvierailuja, liikuntaa
ja teatteria.
Paikallisen yrittäjänaisyhdistyksen toimintaan voi tutustua osallistumalla jäsentapahtumiin, joista esimerkkinä kuukausittainen aamukahvitilaisuus. Lisätietoja tapahtumista my-naiset.ﬁ sekä

Facebookista.

Keskuskatu
kutsuvammaksi
Paikallisena yrittäjänä ja Yrittäjänaisten puheenjohtajana
Tuula Eloranta toteaa Mäntsälässä yrittämisen olevan
yrittämistä.
– Meillä on yrityksiä ja
meillä on asukkaita, mutta
kysyntä ja tarjonta eivät aina

Tuula Eloranta haastaa nyt
keskusta-alueen yritykset
mukaan keskiviikkoillan pidennettyyn aukioloon syksyllä elokuusta joulukuuhun.
– Tarjoamme aukiolokampanjalla mahdollisuuden käydä ostoksilla keskiviikkoiltaisin myöhemmin ja tarjota
joustavamman aukioloajan.
Kampanjalla halutaan myös
niiden mäntsäläläisten, jotka
käyvät Mäntsälän ulkopuolella töissä, ehtivän ostoksille
paikkakuntamme omiin liikkeisiin, toteaa Eloranta.

Mäntsälän Messut
järjestetään huhtikuussa 2023
Elina Alanko piha-alueella.
Mäntsälän Yrittäjänaisten
vuosikokous pidettiin Majatalo Elsan ja Leipomo Viljaherkkujen toimitiloissa Hirvihaarassa. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kertoen tulevista tämän
vuoden tapahtumista sekä
Mäntsälän Messuista, joiden
järjestämisen vetovastuu on
Yrittäjänaisilla. Messut järjestetään 22.-23.4.2023 Mäntsälän monitoimitalossa ja sen

Mäntsälän Yrittäjänaisten
vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Irina Patrikainen.
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan aina kaksivuotiskaudelle, joten puheenjohtajan valintaa ei kokouksessa käsitelty.
Hallituksen jäsenistä Sanna Kauppinen, Virpi Salmi ja
Hanna Lehtikangas jatkavat
hallituksessa.
Erovuoroisista valittiin uu-

delleen Pauliina Paasila. Uusina hallitukseen valittiin Sara
Lepistö ja Marjo Havurinne.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Karvonen ja varatoiminnantarkastajaksi Elina
Alanko.
Yrittäjänaisten jäsenten
seuraava aamukahvitapaaminen on tiistaina 14. kesäkuuta klo 8-9 Ullassa ja Aleksanterissa. Kaikki jäsenet ja
toiminnasta kiinnostuneet
toivotetaan tervetulleiksi aamukahville.

Mäntsälän Yrittäjänaisten vuosikokouksessa oli iloinen ja energinen tunnelma.
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Mäntsälän Yrittäjänaisten jäsenyritysten palveluita ja tuotteita
YRITTÄJÄNAISET

PARTURI-KAMPAAMO

Kauneushoitola
1ĮĿŁłĿĶ,ĮĺĽĮĮĺļt&ĸļ,ĮĺĽĮĮķĮ

4BMMB)BNNFSU

NJFMFOUVOUFFU!HNBJMDPN

t7ZÚIZLFUFSBQJBt-VPUFUUBWBLFTLVTUFMVBQVt
.ÊOUTÊMÊOUJF .ÊOUTÊMÊ

Pt-Lennu

Mäntsälän keskustassa
Auktorisoitu personal trainer ja senior trainer
Liikunnanohjausta yksilöllisesti sekä ryhmille.
Aloita matka kohti hyvinvointia!

www.pt-lennu.fi

,ĲŀĸłŀĸĮŁłƊĮƉ .˘ĻŁŀ˘Ĺ˘tĽƈƌƌƏƎƈƏƈƌƊ
LBVOJTBVSPSB!PVUMPPLDPNtXXXLBVOJTBVSPSBĕ

Psykoterapiapalveluja
Mäntsälän keskustassa
Psykoterapia Elina Vesterinen

Vastaanotto:
0TVVTUJF" .ÅOUTÅMÅr
XXXFMJOBWFTUFSJOFOàrFMJOBWFTUFSJOFO!QQJOFUà

puh 040 1272479
PROFESSIONAL HAIRCARE

Keskuskatu 13,
04600 Mäntsälä

zƌŝƩćũć͊ Onko sinulla idea,
ŵƵƩĂĞŝĂŝŬĂĂƐĞŶƚŽƚĞƵƩĂŵŝƐĞĞŶ͍
Business Finlandin ϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽŶ/ŶŶŽǀĂĂƟŽƐĞƚĞůŝ
ǀŽŝŽůůĂƌĂƚŬĂŝƐƵ͘EǇƚŝůŵĂŶŽŵĂǀĂƐƚƵƵŽƐƵƵƩĂ͘
Kysy lisää W>h^DKZKzͬ^ĞƉƉŽ,ƵŽǀŝůĂ

ϬϰϬϬϲϬϰϳϴϭ

ƐĞƉƉŽ͘ŚƵŽǀŝůĂΛƉůƵƐŵŽƌĞ͘Į

TERVETULOA PALVELTAVAKSI
PAIKALLISEEN
OPTIKKOLIIKKEESEEN

Oma koti on yksi tärkeimpiä
asioita ihmisen elämässä,
siksi sen vaihtoon liittyvät asiat
on hoidettava ammattitaidolla
ja tarkkuudella.

Silmälääkäri- ja optikkopalvelut

Olen täällä sinua varten!

VARAA AIKA puh. 019-688 3810

Sara Lepistö
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT, APV1
ŢTBSB!WBMPMLWŻ

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJAT

Ajanvaraus netissä ZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

Keskuskatu 7, 2 krs. Mäntsälä
(sovittaessa katutasossa)

p. 050 4000 968, 050 4111 914
WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLW½©
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv

ZZZSHUKHMXULVWLW¿«

Paikallinen
välittäjä
palveluksessasi!
YKSILÖLLISTÄ
JUHLAPALVELUA
PERHEJUHLIISI
JA YRITYSTEN
TILAISUUKSIIN
VUODESTA 1997
puh. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

Pauliina Paasila

hanna.lehtikangas@remax.ﬁ

Kauniit Kodit Oy LKV,
Niittymäentie 274, 04600 Mäntsälä

M A J ATA LO

koulutettu hieroja

Tervetuloa
3DXOLLQD3DDVLOD
NRXOXWHWWXKLHURMD
040-730 9563

3LKODMDWLH+DDUDMRNL-lUYHQSll
SDXOLLQD#OHSRWLODQHW
.ODVVLVWDKLHURQWDD+HUPRUDWDKLHURQWDD
,QWLDODLVWDSllKLHURQWDD

sisustusorvokki

Hanna Lehtikangas
Kiinteistönvälittäjä
LKV, LVV, KiAT,
Kaupanvahvistaja
p. 044-541 3740

Sisko Mulari

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
Puh. 019 688 3810
Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14

Pintaremontit, maalaus ja tapetointi, ulkomaalaus
Sisävärityssuunnittelu
Sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus
- mm. verhot, irtopatjat, tyynyt

040 729 3644
tanja@kaipiainen.fi
Keskuskatu 4 B, Mäntsälä

(Avoinna sopimuksen mukaan)

www.sisustusorvokki.fi

Tuotteita leipomomyymälästä ja
tilauksesta, ota rohkeasti yhteyttä

Majatalo Elsa
Hirvihaarantie 264
04680 Hirvihaara
P. 050 581 1343
www.majataloelsa.fi
info@majataloelsa.fi

Tilaukset min. 2 vrk ennen.

Kahvila ja leipomomyymälä
kesäaukioloajat 16.5. alkaen:

ti ja to klo 10 – 20
ke
klo 07 – 20
pe
klo 10 – 22
la
klo 10 – 18
su
klo 10 – 16
Anniskeluoikeudet!
KIRPPIKSIÄ: ke 15.6., 29.6., 3.8.,
17.8. ja 31.8. klo 18 – 20 ja la 28.5.
Siivouspäivä, kirppis avoinna klo 10–16.

Varaa
ilmainen paik
kasi
050 581 1343

Leipomo Viljaherkut Oy
Hirvihaarantie 264,
04680 Hirvihaara
info@viljaherkut.fi
p. 041 317 7210
www.viljaherkut.fi

9

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Mäntsälän Yrittäjänaisten jäsenyritysten palveluita ja tuotteita
YRITTÄJÄNAISET

Parturi-Kampaamo

Hanne-Maarit
Osuustie 1 C 6
p.019-6880 880

Itsenäinen konsulentti, tiimijohtaja
Maarit Turunen
maarit.turunen1@gmail.com
p. 050 586 4447
MÄNTSÄLÄN
SANOMAT
MÄNTSÄLÄN
KIRJAPAINO

044 972 0972
Keskuskatu 14, Mäntsälä

Palvelemme arkisin 5.30-22,
La 8-22, Su 10-22
$VHPDNDWX0lQWVlOlSXK

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Keskuskatu 5, Mäntsälä, p. 040 750 8777
kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi
www.kipamantsala.fi

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalansanomat.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ

Mäntsälän
Yrityskehitys
– yrittäjien kumppani.
OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJå
QtXXXNBSKPLPUJå

- Kampaamopalvelut
- Kauneushoitolapalvelut
- Kampaukset & ehostukset
kesän juhliin
- Lahjakortit juhlijoille
- Vaatteet Naisille
Italialaiset yhdenkoon pellavat
ja silkkiviskoosit
ZE-ZE tanskalaiset
trikoovaatteet XS-XXL

Kahvila
Ulla ja Aleksanteri

Kampaamo & Kauneushoitola

Keskuskatu
Kesk
Ke
skus
sk
uska
us
katu
ka
tu 112,
2 , aapteekin
2,
p ee
pt
eeki
kinn talo,
ki
talo
ta
lo,, Mäntsälä
lo
Mänt
Mä
ntsä
nt
sälä
sä
lä

.HVNXVNDWXS

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110

ZZZXOODMDDOHNVDQWHUL¿$YRLQQDPDSH±$RLNHXGHW

Mäntsälän
Ykkösapteekki
auttaa lähelläsi!
Palvelemme vuoden
jokaisena päivänä!
Hyödynnä myös Avainasiakkaan edut ja tarjoukset.

TAKSIPALVELU
RIITTA HEIKKILÄ
1+8 + inva-auto 1822

044 0600 806
1+6 auto 1842

045 6258 842

Terveytesi on meille ykkösasia!

KAIKKIIN
MERKKEIHIN

Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17
www.facebook.com/carpojat
carpojat@msoynet.com

Mäntsälän Pesupallolta
laadukasta pesulapalvelua
aivan Mäntsälän
keskustasta

1"3"45",4*"+05-,3**/)0*50*)*/t405&,::%*5
*/7",::%*5t1",&55*,6-+&564t&//",,05*-"6,4&5
-&/50,&/55,::%*5t4"5".",::%*5

KOULUTETTU HIEROJA
Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

HUOLLOT

Maisalantie 11,
Mäntsälä
p. 019-688 0126

TERVETULOA!

Secret Vision

www.yrityskehitys.net

RIITTA HEIKKILÄ

7BSTUBUJF .ÊOUTÊMÊt040 512 9543

0TVVTUJF# .ÅOUTÅMÅrQ
"WPJOOBNBLFm UJUPQFm
GBDFCPPLDPNNBOUTBMBOQFTVQBMMP
XXXNBOUTBMBOQFTVQBMMPà
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hǁŦǁƹĀŒƹž;ϕƹĀƬĀΧĀƤǘž;ϕŦžǁũǁƹǁƬϕ
ţĀϕǘĀơĀĀϕŲīģŒĀϕĀǁƹƹĀǘĀƹϕ
ƤĀƹŦĀŒƬīŲĀĀŴϕǟōƹīŒƬŒďϕžŴŅīũŲŒĀϕ
ŒũŲĀƬƹžŴŲǁǁƹžŦƬīƬƹĀϕ
ŲĀĀŒũŲĀŴƤĀǁōĀĀŴͽ
ΧϕtĀƬŒŲĀϕ̅̉ϕǘ

ØďōīŴƹďŲďũũďϕơďďƬƹƈţďϕ
ĀŒōīǁƹƹĀǘĀĀϕţĀϕũǁžŴŴžŴǘĀƤžţĀϕ
ƹǁōũĀĀǘĀĀϕŦǁũǁƹǁƬƹĀͽ
ΧϕhžƹƹĀϕ̆̇ϕǘ

Yli 5 miljoonaa
tapaa tehdä
ympäristötekoja.

fǁŴϕţžŦĀŒŴīŴϕŦīƤďŒƬŒϕ
ǟōģīŴϕƤžƬŦĀŴϕơďŒǘďƬƬďͽ
ΧϕdīŴŴĀϕ̋ϕǘ

rīϕƤŒŦŦĀĀƹϕũďŴƬŒŲĀĀũĀŒƬīƹϕ
ơŒģīƹďďŴϕŒƹƬīƬƹďďŴƬīũǘǟǟƹīŴďϕ
ĀƬŒžŒƹĀ;ϕţžƹŦĀϕžŴϕƹďǟƬŒŴϕ
ƬĀĀǘǁƹƹĀŲĀƹƹžŲŒƬƬĀϕŲŒũţĀƤģīŒũƹĀϕ
ŒōŲŒƬŒũƹďͽϕfĀƹƬžƹĀĀŴϕ
ĀƬŒžŒƹĀϕũĀĀţīŲŲŒŴͽϕ
ΧϕfīƤŦŦžϕ̃̋ϕǘ

ØīģǟŴϕŦďǟƹƹƈƈŴžƹƹžϕ
īŴīƤŅŒĀŴũďōƹīīŴďͽϕ
Χϕ¢īŦŦĀϕ̇̄ϕǘ

.ŒϕƤžƬŦĀƹĀϕŲīƤƹĀ;ϕīŒŦďϕ
ƤīǘŒƹďϕơǁŒģīŴϕŦǁžƤƹĀͽϕ
Χϕtžīũϕ̇ϕǘ

TũŲĀƬƹžžŴϕǘĀŒŦǁƹƹĀǘŒīŴϕ
ōĀŒƹĀũũŒƬƹīŴϕơžũƹƹžĀŒŴīŒģīŴϕŦďǟƹƹƈϕ
ơŒƹďďϕīƬƹďďͽϕrĀĀŒũŲĀŴϕƹĀũžǁģīŴϕ
žŴϕƬžơīǁģǁƹƹĀǘĀϕŦīƬƹďǘďŴϕ
ŦīōŒƹǟŦƬīŴϕǘĀĀƹŒŲǁŦƬŒŒŴͽ
ΧϕũŲĀϕ̉̈ϕǘ

.ŒϕƬĀĀƬƹǁƹīƹĀͽ
ΧϕũǘĀƤϕ̃̃ϕǘ
Œũũď;ϕīƹƹďϕŒōŲŒƬīƹϕ
ƤǟōƹǟŒƬŒǘďƹϕǘīŅĀĀŴīŒŦƬŒϕţĀϕ
ǘīŒƬŒϕƤžƬŦĀƹ;ϕīŒŦďϕōīŒƹƹďŒƬŒϕ
ŲǁžǘŒĀϕŲīƤīīŴͽ
Χϕ.ŲŒũϕ̃̅ϕǘ

hǁžŴŴžŴϕŲžŴŒŲǁžƹžŒƬǁǁģīŴ
ϕĀƤǘžƬƹĀŲŒŴīŴͽϕrĀĀơĀũũžϕīŒϕ
žũīϕžŲĀŒƬǁǁƹƹĀŲŲī;ϕǘĀĀŴϕ
ŦĀũũŒƬĀƤǘžŒŴīŴϕ
ơĀŒŦŦĀ;ϕţžŴŦĀϕƹžŒŲŒŴƹĀĀ
ϕīŒϕơŒƹďŒƬŒϕũŒŒĀŦƬŒϕōďŒƤŒƹďͽ
ΧϕOīũŲŒϕ̇̃ϕǘ

hŒƬďďŲďũũďϕ
īơďŒƹƬīŦŦǟǟƹƹďͽ
ΧϕßīŴϕ̅̆ϕǘ

Kysyimme suomalaisilta ideoita, kuinka pitäisimme parempaa huolta
Suomen ainutlaatuisesta luonnosta. Tämän päivän valinnoillamme on suuri
merkitys ympäristöömme ja tulevaisuuteemme. Tukea ympäristöteoillesi saat
laskemalla hiilijalanjälkesi ŧƥļƮļưǵļǝļǵŧǨǵƎϭǨƎǵǠļϭɭ tai ƎƥƮļǨǵƺşƎŧŧǵǵƎϭțƮǝļǠƎǨǵƺϭɭ.
Maailmanympäristöpäivää
ympäristöpäivää vietetään
vietetään sunnuntaina
Maailman
sunnuntaina5.5.kesäkuuta.
kesäkuuta.

Luotettavan uutismedian
tunnistat tästä nimestä

MÄNTSÄLÄN
LEHDEN LOGO
SANOMAT

ǁžŲīŴϕŲīģŒĀΧĀũĀŴϕţĀϕŅƤĀĀǾƬīŴϕƹīžũũŒƬǁǁģīŴϕƹĀǘžŒƹƹīīŴĀϕžŴϕžũũĀϕōŒŒũŒŴīǁƹƤĀĀũīţĀϕǘǁžŴŴĀϕ̄̂̅̂ͽ
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ðć÷÷üïèććÛ㰨.ÛćöÛ㰨èðöèć㰨
ÛĈèĊèĊÛÛú㰨Đðć÷ÛÛúĈÛ㰨ĄððĈĄÛúùèĈĈċĈĈÛ
Kuva Terttu Heikkinen

Mäntsälän seurakunnan kirkkoherra Tarja
Meijer asetetaan virkaansa juhlavassa piispanmessussa sunnuntaina 5. kesäkuuta klo 10
Mäntsälän kirkossa. Piispa Kaisamari Hintikka
toimii liturgina messun alussa ja virkaanasettamisessa, jonka jälkeen kirkkoherra Tarja Meijer
saarnaa ja jatkaa liturgina. Musiikista vastaavat
kanttori Mirjam Odé, urkuri Johanna Linna sekä
seurakunnan kuorot. Messun jälkeen on tarjolla
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
– Suhtaudun suurella vakavuudella kirkkoherran virkaan ja messussa annettaviin
lupauksiin. Lisäksi haluan kovasti tehdä parhaani mäntsäläläisten eteen ja olla luottamuksen arvoinen. Tähän tarvitsen sekä seurakunnan rukouksia ja tukea että Jumalan siunausta, toteaa Tarja
Meijer.
Myös seurakuntalaiset
ovat ottaneet uuden kirkkoherran vastaan lämpimästi.
– Olen otettu ja onnellinen
myötätunnosta ja kaikista
kannustavista kommenteista. Onhan se liikuttavaa, että
kauppareissuilla ja lenkkipo-

Mäntsälä, Leppäniemi,
2 x okt 6 h, k, s, kph, khh, vh
+ tupak, parvi, wc, s, kph + at
177/220 m2
V. 1996 itselle suunniteltu ja rakennettu
koti, tässä tapauksessa kaksi kotia. Iso
okt jossa neljä mh, viherhuone, askarteluhuone, keittiössä puuhella/leivinuuni. Pihapiirissä myös vuonna 1992
rakennettu n. 40 m2 pikkukoti. Tästä
etätyöpiste, asunto toiselle sukupolvelle
tai vuokra-asunnoksi. Suojaisa 1140 m2
tontti lähellä keskustan palveluja. E-tod
D2018. Vh 270.000 €. Os. Kajavantie 1.
21656581

Pukkila, Torppi okt
6 h, k, s, kph + navetta
200/320 m2
Tilaa, rauhaa ja tekemistä. Peltojen ympäröimä koti ja navettarakennus yli 0,5
ha tontilla. Vuonna 1957 valmistuneeseen kotiin mahtuu isompikin perhe,
tupakeittiö leivinuuneineen, neljä mh ja
kaksi oh, kellarikerroksessa muunneltavia tiloja. Vanha navetta antaa harrastetilat tai vaikka muutama kana tai lammas kotieläimeksi, koiria varten aitaus
pihalla. Ei lain ed. E-tod. Vh 149.000 €.
Os. Raistintie 129. 21450082

SOITA JA KYSY:
TARJOLLA
MYYTÄVIÄ JA
VUOKRATTAVIA
LIIKETILOJA

lulla vieläkin satelee onnitteluja. Iso kiitos, sanoo Meijer.
– Tässä virassa minulla on
etuoikeus tutustua laajemmin Mäntsälässä vaikuttaviin ihmisiin, yhdistyksiin ja
porukoihin. Onneksi saan
jatkaa työtä täällä Mäntsälässä, kotikonnuillani. Olen
tosi iloinen, että saan olla tällä paikalla juuri nyt. Minulla
on sellainen tunne, että olen
taitavien ja osaavien ihmisten
ympäröimänä, ja tällä tarkoitan sekä työtovereitani että
seurakuntalaisia. Minulla on
luottavainen ja turvallinen
olo, vaikka maailma monessakin mielessä myllertää ym-

Mäntsälä, Valkamanpelto rt
4-5 h, k, s 105 m2
Rauhallisella pientaloalueella kolmen
mh koti, rv 1987. Yhdessä huoneessa
takkahormi olemassa, katettu terassi ja
piha-alue rauhallisella metsäisellä näkymällä. Kylpyhuone remontoitu 2013.
Ei lain ed. E-tod. Vh 169.000 €. Os.
Valkamantie 7. 20665781

pärillä, jatkaa Tarja Meijer.
Uusi kirkkoherra arvelee
messusta tulevan todennäköisesti todella koskettavan,
koska sitä vietetään yhdessä
omien läheisten, seurakuntalaisten, työtovereiden ja
luottamushenkilöiden kanssa. Virkaan asettamisen tulee
toimittamaan Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari
Hintikka, jonka kanssa Tarja Meijer on saanut tehdä jo
useamman vuoden yhteistyötä tuomiokapitulissa.
– Tiedän jo nyt, että itken
kuin vesiputous. Olen aika
tunteellinen ihminen. Ilahdun myös valtavasti jokaisesta ihmisestä, joka haluaa
jakaa tämän tärkeän päivän
kanssani. Lämpimästi tervetuloa siis sankoin joukoin
messuun, toivottaa Meijer.

Mäntsälän seurakunnan
kirkkoherra Tarja Meijer
asetetaan virkaansa
piispanmessussa
Mäntsälän kirkossa.

Mäntsälä, Jokihuhta okt
4 h, k, s, th, kph, 2 wc, vh
109/137 m2
Tämä kolmen makuuhuoneen koti lämpiää maalämmöllä. Hyvin hoidettu, rv
1976, koti sijaitsee rauhallisella alueella,
leikkipuiston vieressä. Lasitettu terassi,
katettu terassi ja avoin terassi suojaisalle sisäpihalle, tontti 967 m2 rajoittuu
puistoalueeseen. Ei lain ed. E-tod. Vh
195.000 €. Os. Ahokannantie 21.

MYYDÄÄN
TONTTEJA

Mäntsälä, Mustamäki, kt
2 h,k 59,5 m2
Remonttia kaipaava ensimmäisen kerroksen asunto vuonna 1975 valmistuneessa hyvin hoidetussa, rauhallisessa
taloyhtiössä. Yhdet portaat, ei hissiä, tilavat huoneet, lasitettu iso parveke, kph
remontoitu taloyhtiön toimesta v. 2009.
Tästä edullinen asunto itselle tai sijoitukseen. E-tod E2013. Mh. 42.696 €,
Vh 50.000 €. Os. Vuohimäentie 5.

Mäntsälä, keskusta kt
2h, kt, s 46 m2
Vuonna 2014 valmistuneessa kerrostalossa hyväkuntoinen vaaleasävyinen
kaksio. Iso lasitettu parveke, oma sauna, tilava kylpyhuone, avara olohuone
ruokailutila yhdistelmä. Koti sijaitsee
Mäntsälän keskustassa, hyvien yhteyksien päässä niin rautatieasemasta kuin
keskustan palveluista. E-tod C2018. Vh
157.000 €. Os. Meijerintie 4. 21789589

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå

Mäntsälä, Sälinkää
okt-tontti 6569 m2
Puustoinen tasamaatontti 0,6569 m2,
vain 1,2 km päässä Sälinkään uudesta koulusta ja päiväkodista. Myydään
yhtenä kokonaisuutena, suunnittelutarveratkaisu on olemassa kahdelle okt ja
talousrakennukselle. Vh 47.000 €. Os.
Tikkatie. 20076479
Mäntsälä, Meijerinpelto
okt-tontti n. 1000 m2
Rauhallisella pientaloalueella Mäntsälän
keskustan tuntumassa yksi rakennuspaikka jäljellä puustoisella aurinkoisella
etelärinnetontilla. Vh 65.000 €. Os. Tinamäentie 11-13. 9946282
Mäntsälä, Kartanonpelto
okt tontti 876 m2
Rauhallisella pientaloalueella, josta lyhyt matka keskustaan ja kouluihin sekä
hyvä yhteys moottoriteille. Tontti sijaitsee AO alueella, tehokkuusluku e = 0,3.
Sähkö, vesi ja viemäriliittymät valmiina.
Kiinteistöllä on purkukuntoinen okt sekä
suojaisa puutarha. Vh 50.000 €. Os. Isolakeentie 12. 20262263
Kärkölä, Marttila 5000 m2
Puolen hehtaarin okt tontti yksityistien
varrella, Marttilan kylässä. Kärkölään 11
km, Mäntsälään 24 km ja moottoritielle
6,5 km suoraa isoa tietä. Tasainen tontti
jossa vanha kasvimaa odottaa uusia
multasormia. Tie perille, sähköt menevät
tontin reunalla. Vh 18.900 €. Os. Silmässuontie. 20926581

AUTETAAN UKRAINAA YHDESSÄ
Marjokoti Oy LKV lahjoittaa kaikista kauppaan johtavista
24.2. – 30.6. välisenä aikana tehtyjen myyntitoimeksiantojen
välityspalkkiosta 10 % Ukrainan tukemiseen.
Asiakas saa valita kansainvälisen
tunnetun avustusjärjestön jonka kautta
haluaa rahan lähetettävän.
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Kurtturuusut hävitettävä
kesäkuun alkuun mennessä
Kuva Terhi Ryttäri

Vieraslajikasvit kuten kurtturuusut, jättiputket, lupiinit sekä muut vieraslajikasvit on hyvä hävittää keväällä ennen kasvien siementen
kehittymistä. Kansallisen vieraslajilainsäädännön mukaan
kurtturuusun kasvatuskielto
astuu voimaan tänä vuonna
1. kesäkuuta, mikä velvoittaa
kaikkia kiinteistön omistajia hävittämään niiden esiintymät tai vähintään rajoittamaan leviämistä.
Vieraslajikasvit ovat ihmisen mukana Suomeen kulkeutuneita haitallisia kasveja, jotka syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa. Ne leviävät tehokkaasti siemenien, jotkut
myös juurien ja maavarsien,
avulla. Etenkin monet uhanalaisiksi luokitellut lajit ovat
vaarassa hävitä kokonaan
vieraslajien syrjäyttäessä ne.
Kurtturuusulla on pahimmillaan hehtaarien laajuisia
kasvustoja, joiden poistaminen on erittäin haastavaa.
Sen sijaan kurtturuususta jalostetut tarhakurtturuusut
eivät ole sääntelyn piirissä.
Kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan 1. kesäkuuta. Se velvoittaa kiinteistön omistajia hävittämään
kiinteistöllään olevat kurtturuusuesiintymät. Ellei esiintymien hävittäminen ole mahdollista, on rajoitettava kasvin leviämistä.
– HSY ja Uudenmaan ELYkeskus tarjoavat asukkaille ja
kiinteistön omistajille neuvoja kurtturuusujen hävittämiseksi. Haitallisesta vieraslajista pyritään pääsemään eroon
kaikkien tahojen yhteisenä

ponnistuksena, vakuuttaa
HSY:n toimintovastaava Aino Moisio.

Miten toimia,
jos pihalla kasvaa
kurtturuusuja
Vieraslajikasvien hävittäminen on helpointa keväällä ja
alkukesästä taimien ollessa
vielä pieniä. Tehokkain ja helpoin keino kurtturuusun hävittämiseksi on leikata maanpäälliset osat 3–4 kertaa kasvukauden aikana. Juuristoja
ei tarvitse kaivaa pois, vaan
maanpäällisten osien leikkaus ja lajittelu jätteeksi riittävät.
Vieraslajikasvuston voi
myös tukahduttaa peittämällä esiintymä muovilla tai
mansikkakankaalla.
– Näin toimimalla estetään kasvin yhteyttäminen,
jolloin se joutuu käyttämään
juuristoonsa varastoituneita ravinteita. Lopulta ravinteet loppuvat juuristosta ja
kasvi näivettyy pois, Moisio
kertoo.
Kurtturuusun leviämistä
voi rajoittaa myös estämällä
sen siementen kehittymisen.
Kurtturuusun siemenet sijaitsevat kasvin marjoissa eli
kiulukoissa, jotka kiinnostavat myös lintuja. Niitä ei siis
saa päästää herkuttelemaan
ruusunmarjoilla, sillä kasvi leviää lintujen mukana uusille
alueille.
Kurtturuusun osat täytyy
lajitella huolellisesti:
t ,VSUUVSVVTVO NBSKBU
(kiulukat), siemenet sekä
kasvin juuristot ovat erittäin

Kuva Jouko Rikkinen

Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jonka kasvatuskielto
astuu Suomessa voimaan 1. kesäkuuta.

elinkykyisiä, joten ne kannattaa lajitella aina sekajätteeseen.
t 1FMLÊU WBSSFU WPJ QJFOJOÊ
määrinä lajitella kiinteistön
biojäteastiaan, tai sekajäteastiaan, jos kiinteistöllä ei vielä
kerätä biojätettä.
t -FJLBUUVKB WBSTJB FJ QJEÊ
laittaa tuoreina kotikompostoriin, koska niissä maatumi-

nen ei välttämättä ole riittävää ja varsien elinkyky saattaa säilyä. Asukkaiden omatoimisessa käsittelyssä vahva suositus on, että kurtturuusun irtileikatut kasvustot
kompostoidaan vasta täydellisen kuivattamisen ja silppuamisen jälkeen. Kiulukoita
ja juuria ei pidä kompostoida
lainkaan.

Koronan vaikutukset tuntuvat yhä yrityksissä
Korona vaikuttaa edelleen
vahvasti yrityksiin, vaikka
pientä positiivista kehitystä
on tapahtunut alkukeväästä,
Yrittäjägallup osoittaa.
– 38 prosentilla yrityksistä liikevaihto on vielä alle koronakriisin alun tason. Nyt tilannetta synkistää Venäjän
hyökkäys Ukrainaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Myynnin lisääntymisestä
raportoi 13 prosenttia yrityksistä, kun yrityksiltä kysyttiin
huhtikuussa, miten korona
on vaikuttanut liiketoimintaan. Raaka-aineiden hintojen noususta ilmoittaa nyt
33 prosenttia.
Huhtikuussa 2022 selvästi yli puolet (61 %) yrityksistä arvioi myynnin pysyneen
koronaviruksesta huolimatta ennallaan. Osuus on kasvanut melko tasaisesti huhtikuun 2020 pohjalukemista.
Myynnin vähenemises-

tä raportoi voimakkaimmin
henkilömäärältään pienimmissä yrityksissä sekä palveluissa.
– Varsinkin kaupan ja palvelualan pienet yritykset ovat
edelleen ahtaalla. Isommat
yritykset näyttävät selvinneen paremmin, Pentikäinen
kertoo.

SAK:n, Akavan ja STTK:n
yhteinen valtakunnallinen
Kesäduunari-info avattiin
toukokuun alussa. Palvelu auttaa kesätyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse, WhatsAppissa ja
nettilomakkeen kautta.
Tämän vuoden kesäduunarineuvoja HannaMarilla Zidan rohkaisee
olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos jokin kesätöihin liittyvä asia
mietityttää.
Kesäduunarineuvoja
Hanna-Marilla Zidan on
työoikeuteen suuntautunut oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta. Zidan odottaa kesän
aikana pääsevänsä konkreettisesti auttamaan
nuoria kesätyöntekijöitä
ja selvittämään työoikeudellisia kysymyksiä.
– Toivottavasti työnantajat tarjoavat kesätöitä mahdollisimman monelle nuorelle. Koronatilanne on valitettavasti
parina edellisenä vuonna
rajoittanut nuorten työllistymismahdollisuuksia
ja sen ensimmäisen työn
saamista, Zidan toteaa.
Monille nuorille kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään ja kokemukset saattavat pitkällä tähtäimellä määrittää nuoren näkemystä
työelämästä.
– On todella tärkeää,
että on tällainen maksuton kaikille avoin palvelu, jonka kautta voi lähteä
selvittämään kesätöissä
mietityttäviä asioita. Kesätyöntekijöiden, varsinkaan nuorten, ei tarvitse jäädä yksin heitä askarruttavien kesätöihin liittyvien asioiden kanssa. Keväällä on uutisoitu paljon
nuorten kehnoista työoloista. Työuransa alussa olevien nuorten työoikeuksia pitää kunnioittaa ihan siinä missä muidenkin, Zidan painottaa.

Nuorille suunnattua
työsuhdeneuvontaa

Pienet työnantajayritykset useimmiten
ahtaalla
Niiden yritysten osuus, jotka
uskovat varmasti selviävänsä
koronakriisistä, on laskenut
70 prosenttiin. Vielä marraskuussa osuus oli 75 prosenttia. Entistä vähemmän on
myös yrityksiä, joiden myynti on noussut koronakriisin
pahimmista vaiheista.
Huhtikuussa 2022 yrityksen selviämiseen uskoi
70 prosenttia vastanneista.
Osuus on pienentynyt loppuvuodesta 2021.

Maksuton
Kesäduunari-info auttaa
kesätyöntekijöitä

Maksuton Kesäduuna-

– Pienet työnantajayritykset ovat eniten ahtaalla koronakriisin vuoksi. Näiden
yritysten taakan keventämiseen pitää kiinnittää huomiota, Pentikäinen toteaa.
Yrityksen selviämiseen uskotaan useimmin teollisuudessa (75 %) ja palveluissa
(73 %), vähemmän kaupassa
ja rakentamisessa (65 %). Us-

ko on muita useammin koetuksella 18–39–vuotiailla
yrittäjillä.
Raaka-aineiden hinnan
noususta ilmoittaa selvästi
suurempi osuus (33 %) kuin
helmikuussa (28 %). Varsinkin teollisuudessa (64 %), rakentamisessa (52 %) ja kaupassa (46 %) raportoidaan
raaka-aineiden hintojen nou-

susta.
– Ukrainan sota vaikeuttaa
tilannetta. Monella on myös
häiriöitä tuotantoketjuissa,
mutta näiden yritysten osuus
ei ole onneksi kasvanut, Pentikäinen sanoo.
Etätöiden lisääminen on
säilynyt ennallaan helmikuusta, 27 prosenttia yrityksistä ilmoittaa tehneen-

ri-info on tarjonnut neuvontaa ja vastauksia jo 17
vuotta nuorten ja heidän
läheistensä sekä työnantajien kysymyksiin. Kaikki kysymykset käsitellään
luottamuksellisesti, joten neuvojen kysymistä
ei tarvitse arastella.
Vaikka työelämä on
vuosien aikana muuttunut monin tavoin, kysymysten aiheet ovat pysyneet pitkälti samoina.
Eniten kysytään neuvoa
palkka- ja työaika-asioihin. Myös koeaikaa ja
työtodistusta koskevista
aiheista tulee usein yhteydenottoja.
Huolellinen perehtyminen omiin oikeuksiin
ja velvollisuuksiin on työsuhteen molempien osapuolten etu.
Zidan muistuttaa, että
kesätyöstä sopiessa kannattaa pyytää työsopimus kirjallisena ja tutustua siihen huolellisesti.
– Jos jokin ehto on epäselvä, niin allekirjoittamisen kanssa ei kannata kiirehtiä, vaan käydä sopimus huolella läpi ennen
sitä.

Kesäduunari-info
palvelee
kesän ajan
Kesäduunari-info palvelee 31. elokuuta asti. Kesäduunarineuvojan tavoittaa arkisin kello 9–15
puhelimitse numerosta
0800 179 279 tai WhatsApp-sovelluksella numerosta 040 747 1571.
Käytössä on myös sähköinen yhteydenottolomake Kesäduunari-infon sivuilla. Neuvontaa
saa suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Palveluun
voi ottaa yhteyttä myös
nimettömänä.
Kesätyötä koskevat perustiedot ovat löydettävissä Kesäduunari-infon
verkkosivuilla. Ennen yhteydenottoa voi tutustua usein kysyttyjen kysymyksien vastauksiin.
Lisäksi kannattaa tutustua kesäduunarin muistilistaan.

sä niin.
– Etätyö ja monipaikkatyö ovat tulleet jäädäkseen.
Jos monipaikkatyö luo arvoa
työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa jatkaa. Viime kädessä työnantaja kuitenkin ratkaisee, missä ja miten töitä tehdään. Tämä on
tärkeää muistaa, Mikael Pentikäinen jatkaa.
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Mäntsälän leijonat ympäristötalkoissa

Tervetuloa
hammashoitoon

Roskia kerättiin iloisin mielin
Lions-järjestöllä on monta
tapaa tehdä hyvää, yksi niistä on ympäristönhoito ja siihen liittyy kampanja ”Kulmat
kuntoon”.
Mäntsälän jokivarren siivoustalkoot on leijonien paikallinen ympäristöteko. Siivoustalkoot tehtiin kolmen
paikallisen klubin voimin viime vuonna ensimmäisen kerran. Tänä keväänä päätettiin
taas jatkaa hyväksi havaittua tekemistä. Siivoustalkoot
aloitettiin Kirsikkapuistosta.
Roskia kertyi monta jätesäkillistä, muutama aurauskeppi, tölkkejä, pulloja, vil-

lasukkia, tupakantumppeja,
karkkipusseja, tupakka-askeja, nuuskarasioita, paperiroskaa, kertakäyttöisiä ruoka-astioita sekä kaikenlaista muuta. Jokivarressa on roska-astioita, joihin voi jokainen ohikulkija roskansa laittaa, kenenkään ei tarvitsisi niitä joenpenkereelle heittää.
Juhani Luoto LC Mäntsälästä johti joukkoja ja jakoi
kaikille pihdit ja jätesäkit, jotka Mäntsälän kunta oli antanut käyttöömme tätä aktiviteettia varten. LC Mäntsälä Nelosväylän presidentti
Sampo Seppälä ja LC Mänt-

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

Painopalvelua
Mäntsälästä
Ahkerat roskienkerääjät joenvarressa.
sälä Mamsellien presidentti Pirkko Lakkonen olivat
joukkoineen mukana talkoissa. Mamsellien klubi viettää
10-vuotis juhlavuottaan näin
työn merkeissä.
Jokivarren siivoustalkoot
saatiin tehtyä hiukan koleassa säässä ja vettäkin ripotteli. Leijonilla on kuitenkin niin
hyvä tahtotila tehdä hyvää,
että sää ei haitannut.

t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ

Lions Club Mäntsälän presidentti Juhani Luoto ohjeistaa leijonia talkoisiin.

Kevätpakina

Robottien kybervaltakunta?
Varmaan monelle on tullut
mieleen, mitä harmia uudet digituulet tulevaisuudessa saattavat meille aiheuttaa. Kyberit ja muut
mömmelit voivat tehdä
vahinkoja jo nyt, ja mitkä
muut asiat uhkaavat tulevaisuudessa tietoliikennettämme. Onpa joku nähnyt pääsiäisen aikana jonkin droonilennokin noidan sijasta, mutta kyseessä
on varmaankin ollut lentävä kana, joka on viettänyt
koko pääsiäisen tiputuksessa. Se siitä. Tässä muutamia esimerkkejä rakkaista kodeistamme.
Älypuhelinhan on monille päivän pelastaja rajattomine toimintoineen.
Entäs sitten kun se kyberi
taas ottaa kaukopuhelun
ja heittää nupit kaakkoon?
Älypuhelin kyberistä viisastuneena välkkynä voisi sitten huudella vaikka naapurin uudesta autosta jota-

kin seuraavaa: ”On hienot
puskurit ja peräkin hyvän
muotoinen”. Joopa joo: Käräjillä tavataan! Palatkaamme siis ruohonjuuritasolle.
Robotti-imurithan ovat
onneksi saatu teljettyä sisätiloihin tekemään siivoustyötänsä, mutta miten
on ulkona suuressa maailmassa? Uudet robo heinänsyöjäthän toimivat ihan ittekseen akun voimalla rajatuilla alueilla. (Olisiko
näin?) Hyvältä kuulostaa,
vai? Entä sitten, jos kyber
karvamato iskee näiden robo leikkureiden navigointiosastolle nimikkeellä ”Maailma ilman rajoja”? Tässäpä
vihervisio tulevasta. Olkaapa hyvät!
Neiti Nuusku Nurminen
vihertyössään ja naapurinsa Herra Hissu Hermanni heinätöissä, molemmat
hyvin ladattuina, huomaavat pian toisensa ja päättävät tutkia onko ruoho vih-

reämpää naapurin puolella. Niin kuin jo tuli todettua: ”Ei mitään rajaa”. Pikaisen teknisen molemminpuolisen tarkastelun jälkeen, päättivät nämä hempeät digivempaimet karata
onnensa kukkuloita kohti haukkaamaan vihreämpää tulevaisuutta. Sen jälkeen jatkoivat elämäänsä
täynnä virtaa vielä pitkälle
takuuajankin jälkeen. Kuten huomaatte, turvallista elämää on kuitenkin luvassa meille kaikille jatkossakin. Jos takuuehdoissa ei
ole muuta mainittu, niin
sen pituinen se.
Turvallisin digiterveisin
Hermo Eines

Linnatie 5, 04600 Mäntsälä
Puh: 050 444 1714, 050 444 1715 ja 0400 463 691
vianorpartner@msoynet.com
Avoinna: ma-pe 8 – 18, la 9 – 14
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Mäntsälän Sanomien

Kesälehti
ilmestyy 15.6.2022

Museoajoneuvopäivä kesäkuussa
kunnantalon pihalla
Mäntsälän kunnantalon piha-alueella, os. Heikinkuja 4,
järjestetään perinteinen Museoajoneuvopäivä lauantaina
11. kesäkuuta klo 10-14.
Museoajoneuvopäivä on
avoin tilaisuus kaikille alan
harrastajille. Näytille saa tuoda
valmiin kulkupelin tai projekti-

asteella olevan suunnitelman.
Yleisölle on tapahtumaan
vapaa pääsy. Paikalla on
Mäntsälän Moottorikerhon
pitämä buffet.
Lisätietoja tapahtumasta
www.mantsmk.net. Tapahtuman järjestää Mäntsälän
Moottorikerho.

Kesälehti jaetaan MÄNTSÄLÄSSÄ
kaikkiin kotitalouksiin,
yrityksiin ja kesämökkiläisille
sekä kesäturisteille
eri jakelupisteissä.
PUKKILASSA kesälehti
jaetaan telinejakeluna.

Ilmoittaja – tarjoa
tuotteitasi ja palveluitasi
Mäntsälän Sanomien
Kesänumerossa!
Ilmoitusmyynti: Mäntsälän Sanomat
Vanha Porvoontie 9, 04600 Mäntsälä
p. 040 480 8888,
myynti@mantsalankirjapaino.ﬁ

Upea historiateos

Kansallisteatteri – Ida Aalbergista Jukka Puotilaan

YYYOCPVUCNCPUCPQOCV¿
Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 39. Lähde: Jari Heikkilä

Koulukiusaaminen
Sanottua ei sanomattomaksi saa,
siksi kiusaamista vastustavaa
sanomaa eteenpäin jaa.
Moni tahallaan toista loukkaa,
kun käyttää nimityksiä homo,
ruma, läski tai moukkaa.
Nimittely syvät arvet loukattuun jättää,
tai kun toiset fyysisesti ”turpaan mättää”.
Kiusatulla paha on olla,
kun kavereita on nolla,
myös usein yksin jää,
sitä ei kestä pitkään pää.
Siksi lapsille kerro tämä,
pituus, paino, ulkonäkö, ihonväri eivät
kiusaamisen aiheita ole nämä.
Jo pienikin ystävällinen ele,
sana tai teko voi lohtua antaa
ja kiusattua eteenpäin kantaa.
Kun huomaat, ettei kyse ole leikistä
vaan kiusatulla on hätä,
älä asiaa opettajalle kertomatta jätä.
Kerro, ettei kiusaamisesta
kertominen ei ole kantelemista,
vaan se on auttamista.
Tilanne ei voi paremmaksi muuttua,
jos kukaan asiasta ei tiedä,
niin siihen ei voida puuttua.
Myös somessa voi kuvin/kirjoituksin kiusatuksi
tulla, apuun on oikeus pyytää poliisia sulla.
Suomen laki yksityisyyden takaa, siksi kerro,
ettei kuvia ja kirjoituksia saa ilman lupaa jakaa.
Korvausvastuulla ei ole ikärajaa,
voi asiaa myös lastensuojeluilmoituksen kautta
eteenpäin ajaa.
Kun ikää on 15 vuoden, rikosoikeudellisen
vastuu on kannettava nuoren.

Me tiedämme sen rakennuksen. Monet meistä ovat siellä
rakennuksessa sisälläkin käyneet. Ihastuneina, vihastuneina, haltioituneina,välinpit
ämättöminä. Poistuneet vilkkaasti keskustellen tai nopeasti kaljalle kiiruhtaen.
Tämä rakennus on Suomen Kansallisteatteri, Rautatientorin laidassa, Harmaa, graniittinen komea
rakennus,valmistui 1902. Rakennus sai paljon myöhemmin eteensä torille Aleksis
Kiven istumaan mietteissään.
Itse Suomalainen Teatteri on
taloaan vanhempi, tarina alkaa vuodesta 1872.
On siis juhlakirjan aika. Kai
Häggmanin kirja Päänäyttämöllä, Suomen kansallisteatterin 150 vuotta” (Tammi,
486 s) on juhlavuoden kunniaksi julkaistu laaja opus.
Se on poikkeuksellisen hyvä, luettava, mahtava katsaus paitsi tämän rakennuksen
elämästä, värikäs kuvaus koko suomalaisesta teatteritaiteesta.

Teatteri,
juonittelujen maailma
Häggmanin kirjaa lukee kuin
jännitysromaania. Kansallisteatterin, varmaan muidenkin teattereiden, maailma on
koko ajan täynnä erilaisia ristiriitoja. Riitoja rahasta, näytelmistä, rooleista, ohjauksista ja politiikasta. Häggmanin
kirjaa kuvaa kirjoittajan pyrkimys rehellisyyteen. Kansallisteatterista on aikaisempia historiateoksia olemassa, mutta Häggman tuo esil-

le niiden siloitellut versiot.
Esimerkiksi Kansallisteatterin kiinteät yhteistyösuhteet
natsi-Saksan teatterimaailmaan, aikaisemmat historiat
ovat unohtaneet.
Kansallisteatterin vanhoillinen, isänmaallinen rooli näkyi pitkään 1920-luvulta 1970-luvulle erityisesti ohjelmisto- ja ohjaajavalinnoissa. Minna Canthin näytelmiä
vierastettiin, Hella Wuolijoen
koko maan teattereissa esitetyt valtavan suositut Niskavuori-näytelmät olivat täydellisessä esityskiellossa Kansallisessa, samoin näyttelijä
Elli Tompuri. Brecht oli paitsiossa kuten myös venäläiset klassikot Gogol, Tshehov
ja Dostojevski. Ilmapiiri oli
”tunkkaisen oikeistolainen”.
Häggman kuvaa erinomaisesti teatterin päätöksentekoa. Pääjohtaja on todellinen päättäjä tukenaan hänen
hengenheimolaisensa teatterin hallituksessa. Näyttelijöiden mielipiteitä, jos niitä on,
ei kuunnella, muusta henkilökunnasta puhumattakaan.
Päätöksiään johtajan ei tarvitse perustella, työpaikkademokratia ei ole tuttu edes
sanana. Näyttelijöiden asemaa yrittää ansiokkaasti parantaa mm. näyttelijä, vapaaherratar Kyllikki Forssell, jota kauhean vasemmmistolaiseksi ei voinut leimata. Palkkaerot talon sisällä olivat erittäin suuret, pääsääntönä oli
naisten palkkojen vähäisyys
miesten palkkojen rinnalla.

Pieni on kaunista
Häggman kuvaa erinomaisesti sitä ongelmakenttää, joka
kietoutuu Kansallisteatterin
suuren näyttämön, jossa on

katsojapaikkojakin yli 1000,
esitysten ympärille. Minkkistoola-katsojien keski-ikä alkaa lähestyä rakennuksen
ikää, näytelmävalinnat ja ohjaukset eivät vedä uutta yleisöä.
Uudet teatterit, Kom erityisesti, nostavat teatteriyleisön taiteellista rimaa. Nuoret
ohjaajalupaukset Långbacka,
Holmberg ja Pennanen lähtevät yllättäen Turkuun ja vievät mukanaan näyttelijät Salmisen, Kinnusen, Loirin, Mujeen ja muita. Turusta tulee
hetkeksi Suomen johtava teatterikaupunki Tampereen
ohella.
Uuden talon saanut Helsingin Kaupunginteatteri
nostaa myös proﬁiliaan hetkessä Helsingin johtavaksi teatteriksi. Kansallisteatteri muuttuu keskusteluissa
kansliateatteriksi, jonka suuren näyttämön esityksiä kuvaa arvosteluotsikko Helsingin Sanomissa ”Tyhjäkäyntiä
pahvi-Pariisissa”.
Säännöllisen suuri valtion
rahoitus lisää ”virastoteatterin” leimaa koko maan teatterielämässä tapahtuvassa
muutoksessa vapaiden pienten teatteriryhmien haastaessa teatteritaiteen tasossa
kaikki ns. laitosteatterit, erityisesti ummehtuneen Kansallisteatterin.
Lohtua suuren näyttämön
ongelmiin tarjoavat Kansallisteatterin muut näyttämöt,
joiden ohjelmistojen taiteellisiin hienoihin voittoihin
Häggmanin kirja tuo ansaittua lisävalaistusta. Ikuinen
ongelma, mikä näytelmäkappale menee yleisöön, mikä
ei, nousee lukijankin pohdittavaksi. Kirja tuo hyvin esille eri ohjaajien hyvinkin eri-

laiset näkökulmat mahdollisesti esitettäviin näytelmiin.
Hyvistä kotimaisista näytelmistä on Kansallisteatterissa jatkuva pula, toisaalta uusien kirjoittajien näytelmiä ei
kelpuuteta. Teuvo Pakkalan
Tukkijoella on Kansallisteatterissa aina ”varmempi arpa”
kuin Paavo Rintalan, Hannu
Salaman ja Veijo Meren tekstit.

Johdolla on merkitystä
Kirjan loppuosa kuvaa Kansallisteatteria nyt. Näyttää
paljon paremmalta. Kotimaisia erinomaisia näytelmäkirjailijoita ja uusia näytelmiä
on löytynyt. Kansallisteatteri on Mika Myllyahon johdolla herännyt eloon. ”Kansliateatterin” aika on jäänyt taakse. 150-vuotias kulttuurilaitos Rautatientorin reunalla
elää kultaista nuoruuttaan.
Niin Thalia kuin Teatterin
edessä mietteissään istuva
Aleksis Kivikin voivat myhäillä tyytyväisinä.
Pekka Hurme
Kaukalampi, Mäntsälä
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Elämän
A ja Ö

Onnen lupauksia
Katri Vala

Joka tytön
runokirja

Sankaritarinoita
nuorilta nuorille

Kuin olisi jo kevät
Pia Perkiö

Sankaritarinoita
pojille

Matkalla siellä,
elämän tiellä

NEO - Matkalla
itsenäiseen
elämään

Sankaritarinoita
tytöille

Sinun päiväsi Onnea, iloa,
uskallusta

Omannäköinen
elämä

Suomen
S
TIEKARTAT
mm. Autoilijan
tiekartta 2022

Anna lahjaksi LAHJAKORTTI
Kipa-kirjakauppaan
Lahjakortti

Kauniit
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kevään ja kesän juhliin
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KESÄLIPPIKSET,
KALASTAJALAKIT ja
LASTEN SANDAALIT

5€

Loput
vuoden 2022
KALENTERIT

-50%

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste
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YLI 10 000 PATSAAN VALIKOIMA

BETONIPATSAITA
SUIHKULÄHTEITÄ

-40%
Olemme avoinna
HELATORSTAINA 26.5.
klo 11–17

p. 045 166
66 5740
Sillankorvankatu 23, Hyvinkää
Avoinna: to-pe 11–17, la 10–14
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