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Laadukk aat
apt eekkipalvelut
k es älläkin!
verkkoapteekki
apteekkimme

juhannuksen
aukioloa at
aukioloajat

mantsalanykkosapteekki.ﬁ

juhannusaattona

24.6. klo 8–12

Tilaa reseptilääkkeet ja
apteekkituotteet luotettavasti
verkosta ja valitse kotiinkuljetus tai
hae tilaus itse apteekin tai
K-Market Kaunismäen noutopisteistä.

juhannuspäivänä

25.6. klo 10–16

15.-16.6.
ENNAKKOALE
Ystäväklubin jäsenille
-liity sinäkin!

Uusi Terveydeksi!-lehti on ilmestynyt.
Nouda omasi apteekista!

Kesäale alkaa 17.6.!
Tee löytöjä ja katso ajankohtaiset aukioloajat

pentik.com

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Terveytesi on meille ykkösasia.
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www.perhejuristit.

toimisto@perhejuristit.
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Uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki kesäkuun alussa uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven suurimmilta yleisiltä uimarannoilta, eli niin sanotuilta EU-rannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli- bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.
Sinilevää ei rannoilla havaittu. Bakteeripitoisuudet olivat
hyvin matalia.
Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat pääosin 13,715,8 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Häklin
uimarannalla, jonka veden

lämpötilaksi mitattiin 15,8
°C. Viileintä vesi oli Saaren
uimarannalla Mäntsälässä 13,7 °C. Näytteet otettiin
sateisena päivänä, jonka jälkeen Keski-Uudellamaalla on
ollut edelleen melko viileää,
tuulista ja sateista. Nyt uimavesien lämpötilat ovat jo todennäköisesti hieman korkeampia.
Uimavesinäytteet otettiin
seuraavilta järviltä ja rannoilta:
Järvenpää: Tuusulanjärvi,
Tervanokan uimaranta
Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet sekä Rusutjärvi
Mäntsälä: Keravanjärvi
(Mäntsälän kunnan uimaranta) ja Saaren uimaranta

Nurmijärvi: Sääksjärven uimaranta (Sääksjärvi) ja Tiiran
uimaranta (Valkjärvi)

Uimaveden
laadusta
tiedottaminen
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta keskiuudenmaanymparistokeskus.ﬁ
löytyy uimarantojen tulos-

taulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät
myös uimarantojen ilmoitustauluilta.
Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvimeriwikissä jarviwiki.ﬁ, jonne
jokainen voi merkitä myös
omat sinilevähavaintonsa.

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA

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

Valoisaa kesää kaikille!
Saat meidät aina kiinni kesällä
päivystysnumerosta 040 551 5855.
Ollaan yhteydessä!

Hyvän laadun
ja palvelun talo

Tuija Sirkiä

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

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Sara Lepistö

Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv

TURVALLISEEN KESÄAJOON EUROMASTERILTA
RENKAAT EDULLISESTI HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN!
Michelin
in
ää
Kestävää
suutta
turvallisuutta

BFGoodrich
h
ään
Laatua hyvään
hintaan

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

BFGoodrich-kesärengassarjan
kesärengassarjjan ostajalle
osttajjallle
30 € lahjakortti kaupan päälle*

9HUNNRNDXSSDPPHSDOYHOHHKYXRURNDXGHVVD

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

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

*Talvirengassarjan hankintaan tai
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me huollamme!

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy
0DLVDODQWLH0lQWVlOl3DUWRNDXSSLQHQ#HXURPDVWHUFRP
3DOYHOHPPHPDSHOD7(59(78/2$

Meiltä myös monipuoliset
autohuoltopalvelut määräaikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi
Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
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㯟ùÛć÷èĊ㰨ÛċúðĈùÞèú㰨ċċĈð㰨÷ÛċĄĄðÛĈ㰨.èðöÛ㰨.ððïüúèú㬾

ÛċĄĄðÛĈċćÛ㰨Ċċü㰨ċċĈðÛ㰨
ïÛÛĈĊèðĊÛ㰨èøÞùÞÞú
Kuva Elina Alanko

Elina Alanko nen Keskon kauppiasvalmenMäntsäläläinen Teija Tiihonen valmistui kesäkuun alussa Keskon kauppiasvalmennuksesta kauppiaaksi ja aloittaa heinäkuun alussa yrittäjänä ja kauppiaana Mäntsälän
K-market Kaunismäessä.
Hyvinkäällä
syntynyt,
5-vuotiaana Mäntsälään
muuttanut Tiihonen on asunut ja käynyt koulut Mäntsälässä. Perheeseen kuuluvat
puoliso Jani ja pojat Veeti 18
vuotta ja Vili 13 vuotta.
– Idea kauppiasvalmennukseen lähtemisestä tuli,
kun lapset ovat jo isompia
ja kaipasin uusia haasteita.
Tuntuu, etten ole vielä saanut kaikkea työelämältä, joten kauppiaaksi valmistuminen ja lähteminen tuo uusia haasteita elämään, miettii
Teija Tiihonen.
Tiihonen on koulutukseltaan yo-laskentatoimen merkonomi sekä suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon en-

nusta.
– Yrittäjän ammattitutkinnossa oli paljon jo samaa
kuin kauppiasvalmennuksessa. Idea kaikesta on kypsynyt
viime vuosina, sen seurauksena, että haluan mennä askeleen aina eteenpäin. Olen
niin suuntaunut kaupan alalle, mitä muuta osaisin tehdä,
hymyilee Tiihonen.
Hyvää vastapainoa työlle
on ulkoilu, jota Teija Tiihonen harrastaa.
– Haaveilen patikointireissusta ja luonnossa olemisesta. Suomessa luonto on kaunis, ei tarvitse lähteä pidemmälle. Olen myös mukana tukemassa lasteni harrastuksia,
sanoo Tiihonen.
㯰ċċúĊèøèú
ùðèøèøøÞúð
ÛĈðÛ÷÷Ûðæèú
ĊüðĐüùċ÷ĈðÛ
ĊċüĊĊèðĈĊÛ㬼㯰

– Haluan, että uudesta kauK-market
Kaunismäen uusi
kauppias Teija
Tiihonen toivoo
asiakkaiden
kysyvän
haluamiansa
uutuuksia ja
mieluisia tuotteita
tarjolle.

Kirkpatrick – O´Farrell – Kirkpatrick

SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!
Syksyn hauskin musikaali

Päärooleissa Mikko Pörhölä, Tuomas Korkia-Aho
ja Mikael Saari
Ohjaus Ilkka Laasonen / Ensi-ilta 3.9.2022
Peruslippu alk.49 € sis.palvelumaksun

Ohjelmistossa myös:
.26721.,(55(ō5289$&ō.$$26
7,/78-$/(778-$/(,..,0.,1$68.$6
Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle!
.HVÃQDLNDQDOLSXWYHUNNRNDXSDVWDZZZOLSSXğ
Teatterin lipunmyynti 0600 30 5757 (1,53 €/ min+pvm)
ja ryhmämyynti (03) 752 6000 avautuvat 3.8.

pastani tulee minun näköinen. En lähde vielä visioimaan, mitä tarkalleen suunnittelen, koska haluan selvittää ensin, mitä asiakkaat haluavat. Haluan olla paikalla
kuuntelemassa, mitä eri aikaan tulevat asiakkaat haluavat, junamatkailijat, koululaiset, opiskelijat ja perheet, toteaa Tiihonen.
– Pyrin kuuntelemaan asiakkaiden toivomuksia tuotteista. Toivon, että asiakkaat
tulevat kysymään uutuuksia
ja mieluisia tuotteita, jatkaa
Tiihonen.
Kukat ovat lähellä uuden
kauppiaan sydäntä.
– Kauniita asioita yritän
etsiä joka paikasta. Kun asiakas saapuu kauppaan, on hienoa, että on kauniita kukkia
vastassa. Tulen panostamaan
kukkatarjontaan sisällä ja ulkona, kaikki sesongit huomioidaan, naistenpäivät ym.,
miettii Tiihonen.
㯰ĊĈðú
÷ÛċúððĊÛ㰨ÛĈðüðĊÛ
öü÷Û㰨ĄÛð÷ÛĈĊÛ㬼㯰

K-market Kaunismäessä an-

netaan vinkkejä ruoanlaittoon.
– Laitan itse kotiruokaa,
jota on nykyisin monipuolista valmistaa. Omalta äidiltäni olen saanut parhaat reseptit. Perheessäni myös lapset
laittavat paljon ruokaa, kertoo Tiihonen.
Henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden
kauppiaan palvelukseen.
– Haluan oppia tuntemaan
kaikki ja aidosti kuunnella
heitä. Henkilökunta on jo-

kaisen yrityksen voimavara ja
kaikkien tulee viihtyä työssä.
Haluan olla myös paikallinen
toimija ja yhteistyökumppani
mm. kouluille.
㯰.Þć÷èÞÞ㰨üú㬽㰨èĊĊÞ㰨
ÞúĊĈÞøÞ㰨ĄēĈēē
ïüċ÷ċĊĊèøèĐÛúÛ㬼㯰

Pitkään Mäntsälässä asuneena Tiihonen on tutustunut
eri alojen yrittäjiin ja käyttänyt useita paikallisia yrityksiä.

– Mäntsälä on hyvä pienenä paikkakuntana ja tiiviinä yhteisönä. Itse en kaipaa Mäntsälän muuttumista
kaupungiksi, tärkeää on saada Mäntsälä pysymään houkuttelevana. Enemmän toivon pieniä putiikkeja paikkakunnalle, sanoo Tiihonen.
– Tervetuloa moikkaamaan kaupalle, olen paikalla
heinäkuun alusta alkaen, hymyilee K-market Kaunismäen
uusi kauppias Teija Tiihonen.
Kuva Elina Alanko

Kaunismäen
K-market sijaitsee
rautatieaseman
läheisyydessä, joten
junamatkustajat
ovat tärkeä asiakaskunta kaupalle.
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z>/ϭϬϬϬϬWd^Es>/<K/D
Tule tutustumaan
ŶćǇƩĞůǇƟůĂĂŵŵĞ
Hyvinkäällä

WĂůũŽŶ
ƉĂƚƐĂŝƚĂ
ƉŝŚĂĂŶũĂ
ƉƵƵƚĂƌŚĂĂŶ

,KD^/͊
Ɖ͘ϬϰϱϭϲϲϱϳϰϬͻ^ŝůůĂŶŬŽƌǀĂŶŬĂƚƵϮϯ͕,ǇǀŝŶŬćć
Ŭ ƚ Ϯϯ , ŝ Ŭćć
ǀŽŝŶŶĂ͗ƚŽͲƉĞϭϭʹϭϳ͕ůĂϭϬʹϭϰ

Koko kehon hyvinvointiin

Aurinkosuojat ja Jet Set Sun Spray
itseruskettavat tuotteet,
valitaan sopiva tuote yhdessä
Hellävaraiset ja palkitut Lycon
vahaukset, esim. depilaatio .......
Lash lift kestotaivutus
ripsille, sis. kestovärjäyksen.......

45 €
65 €

Kirkastava
C-vitamiini kasvohoito,
hoidon kesto 60 min. ............................

69 €

HERMORATAHIERONTA

70€

Autosähkötöiden

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

Hermoratahieronta
H
He
ermorrattah
hieronta

Ole ystävällinen ja varaa aikasi
Kauneushoitola

sis. alv. 24%

Hoidon kesto n. 1,5–2 h

Päänsärky, migreeni,
hermosärky, iskias,
lihaskivut, reuma,
fibromyalgia, vatsavaivat,
unettomuus,
puutumiset, huimaus,
hormonaaliset vaivat

P. 045 806 4438

Keskuskatu 4,
Mäntsälä

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

Tervetuloa
hammashoitoon

SKY-diplomikosmetologi
Tia Kovanen

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

www.kauneusbelleza.com
Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

4BMMB)BNNFSU


ƉŝŚĂƉĂƚƐĂĂƚ͘Į

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

044 972 0972

NJFMFOUVOUFFU!HNBJMDPN

t7ZÚIZLFUFSBQJBt-VPUFUUBWBLFTLVTUFMVBQVt

Keskuskatu 14, Mäntsälä

.ÊOUTÊMÊOUJF .ÊOUTÊMÊ

VOIT VARATA
AJAN MYÖS
NETISTÄ!
Keskuskatu 2 B,
04600 Mäntsälä
019-687 2470

T
TERVETULOA!

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

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
wwwww. salonannele.fi
wwwsalonannele.avoinna24.fi

Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
XXXNBOUTBMBOBVUPLBUTBTUVTý

t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF
MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571
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øÞùē÷Ĉèú㰨.Ûð÷Û㰨ĊÛćöüÛÛ㰨öü÷ÛùðèĈ㯟㰨
ùèøüúĊÛÛ㰨öÛ㰨ĊēÿïēĐðúĐüðúĊðĄÞðĐðÞ
Kuvat Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen poossa asuessa, kun olin noin
Noin kahdeksan metriä korkea lapinkota kohoaa Hirvihaaran ja Soukkion kylien rajamailla Vanhan Soukkiontien varrella käännyttäessä Sarvikota-viitan ohjailemana avaraan pihapiiriin. Pihan vierustaa soljuilee Mustijoen päähaara. Rannan tuntumassa, laavun edustalla on
rivi kanootteja kumollaan ja
laiturin vierellä vedessä muhkean kokoinen suurkanootti.
Valtaisan kodan sisällä kivisen tulisijan tulilla porisee
nokipannukahvi, jota iloisesti hymyilevä paikan emäntä,
luontoyrittäjä, erä- ja luonto-opas Julia Loukia vahtii. Olemme Elämyksen Taika -ohjelmapalveluyrityksen
valtakunnassa.
㯰ċ÷ÛÛú㰨èð㰨ĐÛćùÛÛú㰨
ÛćĐÛúúċĊ㬽㰨èĊĊÞ
ùðúċĈĊÛ㰨ĊċøðĈð㰨øċüúĊü㯟
ÛøÛú㰨ÛùùÛĊĊðøÛðúèú㬼㯰

– Syntymäkotini oli aivan Turun keskustassa, kertoo Julia
Loukia ja jatkaa nauraen, ettei varmaan kukaan voinut
arvata, että päätyisin luontoalan ammattiin, vaikka äidin kanssa teinkin jo lapsena
luontoretkiä esimerkiksi Kurjenrahkan kansallispuistoon
Pöytyälle. Vanhemmat eivät
olleet alun perin turkulaisia,
vaan olivat aivan eri puolilta Suomea, toinen pohjoisesta ja toisen sukujuuret idästä. Turku jäi kuitenkin taakse
ja ison osan elämästään Julia
onkin viettänyt pääkaupunkiseudulla perheen muutettua Espooseen.
– Varsinainen kiinnostus
luontoalaan heräsi sitten Es-

25-vuotias, muistelee Julia.
Hän oli jo opiskellut merkonomiksi, mutta sitten päättikin lähteä Tammelaan Liesjärven kansallispuiston kupeessa sijaitsevaan Liesjärven
metsäoppilaitokseen opiskelemaan matkailualaa.
Liesjärvellä varmistui ajatus, että luontoympäristöön
liittyvä työ on sellaista, mitä hän haluaa tehdä. Koulutus ei kuitenkaan ihan vastannut Julian ajatuksia, mutta kun yksi luokkakavereista
oli siirtynyt Mäntsälän Saaren kartanoon opiskelemaan
maatalousoppilaitokseen ja
kertoi, mitä siellä voi tehdä,
päätti Juliakin vaihtaa opiskelupaikkaa.
– Suoritin ensin kolmivuotisen luontoyrittäjätutkinnon ja sitten vielä eräopastutkinnon, kertaa Julia opintojaan. Nykyisin Saarella ei
näitä koulutuksia enää järjestetä, mutta luonto-ohjaajaksi voi opiskella.
㯰)èćċĈĊðú㰨ēćðĊē÷Ĉèúð㰨
üĄðúúÞēĊèĊēÿúÞ㬼㯰

– Elämyksen Taika syntyi
vuonna 2007 opinnäytetyönä, kun yrityksen perustamiseen kehotettiin viimeisessä työharjoittelupaikassanikin, kertaa Julia Loukia uransa alkuvaiheita. Julian perhe on yrittäjätaustainen, joten oman yrityksen perustaminen ei sinänsä pelottanut
ja lama-aikana nuoruutensa viettänyt Julia on oppinut
varovaisuutta toimissaan ja
myös säästäväisyyttä ns. pahan päivän varalle.
Julia asui yrityksen perustamisaikaan miehensä kans-

Kuva Terttu Heikkinen

Sarvikodan
mäntypuisen
rungon peittää käsin Karigasniemellä
tehty palonja tuulenkestävä erikoiskangas.

Kuva Terttu Heikkinen

Elämyksen
taikaa voi
kokea mm.
kanoottiretkillä ja
Sarvikodassa.

Julia Loukia
esittelee
kymmenpaikkaista
suurkanoottia
Mustijoella.
sa kerrostalossa Keravalla ja
pian alkoi tulla selväksi, että
tarvitaan lisää tilaa sekä yritystoiminnalle että perheen
kasvamiselle. Aluksi yritykselle löytyikin toimitilaa Kellokoskelta Ruukin alueelta,
mutta samalla alkoi kuitenkin oman talon etsintä.
– Sitten asuntomme myynyt välittäjä löysi tämän
unelmapaikan Mäntsälästä
ja muutimme tänne vuonna 2010 esikoisemme kanssa Askolasta, jossa asuimme tilapäisesti odottaessamme sopivan uuden kodin löytymistä ja sitten toinen lapsikin syntyi jo 2011, nauraa
Julia muistellessaan kiireistä
ja muutoksia täynnä ollutta
elämänvaihettaan.
㯰-ÛćĐð÷üĊÛ㰨øÿēĊēð
ÞùèèĈĊÞ㬼㯰

Yksinyrittäjänä toimivalle Julia Loukialle avautui hieno
mahdollisuus kehittää toimintaa, kun hän kuuli, että
Hämeessä oli myynnissä poropuistotoimintaa pyörittäneen yrittäjäpariskunnan
huikea lapinkota. Pariskunta oli kotoisin Inarin Lapista
ja kun he päättivät lähteä takaisin kotikonnuille, tuli kota
myyntiin.
– Näin suuren hankkeen
kohdalla kysyin aivan muulla
alalla työkseen toimivan mieheni mielipidettä, koska tiesin, etten pysty yksin tällaista
kokonaisuutta huoltamaan,
vaan tarvitsen apua, kertoo
Julia ja kun vihreä valo syttyi,
kaupat syntyivät ja kota siirtyi Mäntsälään keväällä 2016.
Rakennelma on Julian mukaan Uudenmaan ja ehkä koko Suomenkin suurin lapinkota, jonka kannatinpuina
ovat mahtavat kokonaiset
männynrungot, joita on lisättykin Mäntsälässä. Kauppaan kuului myös istuinpöl-

Luontoyrittäjä,
luonto- ja eräopas
Julia Loukia
nokipannukahvia
keittämässä
tunnelmallisessa
Sarvikodassa.

lejä ja pöytiä, joissa on hienoja ns. kehärumpukuviointeja,
olihan kodan myyneen pariskunnan sukulainen ollut perimätiedon mukaan shamaani.
Elämyksen Taika -yrityksen aikana kotaan on lisätty
muun muassa valaisimia ja
piilotettu valkokangas, joten
kotaa voi käyttää tarvittaessa vaikka kokouksiin. Kodan
peittävä erikoisvalmisteinen,
palon- ja tuulenkestävä kangas on uusittu vuonna 2020
ja se on valmistettu käsityönä Karigasniemellä.
㯰ü÷ÛùðèĈùèøüúúÛĊ㰨
üĐÛĊ㰨ïēĐðú
ĈċüĈðĊĊċöÛ㬼㯰

Elämyksen Taika -yrityksen
toiminnan ytimiä on oikeastaan kaksi. Ensinnäkin on yrityksille ja yhteisöille järjestettävät virkistys- ja työhyvinvointitapahtumat eli esimerkiksi neljän tunnin kokonaisuus, jossa on ruokailu, nokipannukahvit lettukesteineen
ja sovitut aktiviteetit, vaikkapa melontaa joella, jousiammuntaa tai tiimikisoja.
Toinen ydin ovat jokamiesretket, joista suosituinta ovat
jokamiesmelonnat. Ne on

tarkoitettu yksityishenkilöille yksin, kaksin tai vaikkapa perheen kanssa eli matalan kynnyksen melontaretkiä, joihin osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, vaan opetuksen saa paikan päällä. Lopuksi on tietysti vielä ne nokipannukahvit
lettuineen.
– Nuorin osallistuja on ollut neljävuotias ja vanhin
92-vuotias, hymyilee Julia
kertoessaan osallistujien ikäjakaumasta.
– Korona lopetti yrityksille suunnatut tapahtumat pitkäksi aikaa kokonaan, mutta
jokamiesmelontoihin osallistui onneksi kesällä 2020 ennätysmäärä ihmisiä, melontaretkiä järjestettiin 52 ja
osallistujia oli yli 700, muistelee Julia Loukia ensimmäistä
koronakesää. Normaalimäärä kesän aikana on noin 500600 osallistujaa.
Yrityksellä on kahdeksan
omaa kolmipaikkaista ns. intiaanikanoottia, kuusi SUPlautaa ja yksi suurkanootti,
johon mahtuu yhdeksän melojaa ja opas.
– Lisää kanootteja vuokrataan tarpeen mukaan, tarkentaa Julia, joka suunnitte-

lee tapahtumien sisällön ja
varaa oppaat ja tarvittavat
välineet. Tapahtumia järjestetään myös muuallakin Uudenmaan alueella ja niitä räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan.
㯰Þēú㰨ùðèøèøøÞúð
ÛøÛú㰨÷üċøċĊċĈ㯟
ĊÛĄÛïĊċùðĈĈÛ㬽㰨öüðĊÛ㰨
ĊÛÛĈ㰨öÞćöèĈĊèĊÞÞú㬼㯰

Talvisin Julia Loukia hakeutuu
mieluusti luontoalan koulutuksiin ja yrityksen nettisivujakin on päivitettävä. Työyhteisön puuttuessa yksinyrittäjälle on hänen mielestään
tärkeää päästä myös tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin, missä tapaa toisia saman alan ihmisiä.
– Siten saa uusia virikkeitä omaan työhönsä, pääsee
kehittymään ja verkostoitumaan, toteaa Julia ja iloitsee,
että koronan helpotettua nämäkin tilaisuudet taas lisääntyvät.
Nokipannukahvin tuoksu
leijuu vielä ilmassa Julia Loukian jäädessä vilkuttamaan
kodan ovelle. Kyllä tänne kelpaa tulla vaikkapa melontaoppia saamaan.
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KULTTUURIMEIJERI
Meijerin Aukio 1, Mäntsälä
To 9.6. klo 19.00 Jenni Mustajärvi Duo,
ƖųƖƙųĐřņñ̩͘iņƖƵƭ͘˪˩͚ͣ
Pe 17.6. klo 19.00 Ritmos Quantes,
Ďƙñơņŝņñŝñņơƭñ͘ŦƵơņņřřņñ̩͘iņƖƵƭ͘˪ˮ͚ͣ
Pe 8.7. klo 19.00 Tri Tolvanen &
Matt Beardson Blues̩͘iņƖƵƭ͘˪˩͚ͣ͘

m

O-

Kulttuurimeijeri,
os. Meijerin Aukio 1, Mäntsälän keskusta

MUSEOT AVOINNA

eL

HeM

eE

Kesäterassi on auki!
iņƖƵƭ͘ŦǔǔŨŨņơơā̫͘ŝņƖƖƵ̩Ǧ͘
H iR

vI S uO s

It

T

˪̩˯̩͚͚́˰̩˱̩˫˩˫˫
gğ̿ơƵ͘řŝų͘˪˪͚͚́˪˰̪͘ơƵŝŖğƭƭƵ͘Ŧñ̿ƭņ͘Ŗñ͘
ŖƵŀñŨŨƵơǍņņřųŨŝųƖƖƵŨñ͘˫˭̩͚͚́˫˯̩˯̩˫˩˫˫
iņƖƵƭ̫͘˭̪ˮ˩̶͚͚͚ͣ˫͚̪ͣ͘ƙǔŀŦāƭ͘ˬ̪ˮ˩͚ͣ
Ŗñ͘ƖğƙŀğŝņƖƖƵ͘˪˩͚̩ͣ͘
Tapahtumapäivinä vapaa pääsy!

Sepänmäen käsityömuseon
tapahtumat
Alikartanon museo,
os. Nummistentie 48, Numminen

ǍųņŦğƭ͘řǔŝāƭ͘PņƙǍņŀññƙñ́͘
Kädentaidon ja taiteen päivä
˪˪̩˯̩͘řŝų͘˪˩͚͚́˪˭
Runon ja suven päivä͘˯̩˰̩͘řŝų͘˪˪͚͚́˪˭
Maalaismarkkinat͘˰̩˱̩͘řŝų͘˪˩͚͚́˪˭

Alikartanon museon
tapahtumat
Sepänmäen käsityömuseo,
os. Sepänmäki 10, Hirvihaara

»ñņƭğğŨƖāņǍā́͘
Avoin maalaustapahtuma
˪˩̩˰̩͘řŝų͘˪˫͚͚́˪˭
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KIVIMYYNTI OLLILA

Tapahtumakalenteri

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

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
joka sunnuntai ja pyhäpäivä klo 10 kirkossa. Jumalanpalvelukseen ovat tervetulleita ihan kaikki, ja kirkossamme on huomioitu
pienimmätkin vieraat. Alttarin vasemmalta
puolelta löytyy lapsille oma pikkukirkko ja
lastenpaikka, josta heidän on mukava seurata jumalanpalvelusta. Kirkonpenkkiin voi
lapselle ottaa sisäänkäynnin luota löytyvän
kirkkopussin, jossa on ajankohdan mukaan
vaihtuvaa puuhaa messun ajaksi.
Su 19.6. klo 10 A82-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Iida Pietala, avustava pappi Jussi Hokkanen ja kanttori Mirjam Odé.
Su 19.6. klo 14 Päivärippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Juha Ijäs, avustava pappi Jussi Hokkanen ja kanttori Mirjam Odé.
La 25.6. klo 10 Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa. Jumalanpalveluksen toimittavat liturgi Juha Ijäs ja kanttori
Pekka Lumio.
Su 26.6. klo 10 Messu kirkossa. Messun
toimittavat liturgi Tarja Meijer, avustava pappi Juha Ijäs ja kanttori Pekka Lumio.
Su 3.7. klo 10 A83-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen ja kanttori Pekka Lumio.
Su 10.7. klo 10 A84-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Jussi Hokkanen, avustava pappi NikoPekka Ovaskainen ja kanttori Mirjam Odé.
Su 17.7. klo 10 Messu kirkossa. Messun
toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen,
avustava pappi Päivi laalo ja kanttori Johanna Linna.
Su 17.7. klo 14 A85-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Iida Pietala, avustava pappi Päivi Laalo
ja kanttori Johanna Linna.
Su 24.7. klo 10 A86-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Jussi Hokkanen, avustava pappi Juha
Ijäs ja kanttori Johanna Linna.
Su 31.7. klo 10 A87-rippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Juha Partanen, avustava pappi Päivi
Laalo ja kanttori Johanna Linna.
TAPAHTUMAT
Kirkonmäen aamiainen ti 21.6. klo 10–
11.30. Seurakuntakeskuksen salissa on tarjolla ilmainen aamiainen, joka sisältää puuroa,
voileipää, kahvia, teetä ja mehukeittoa. Myös
lyhyt hartaus sisältyy ohjelmaan.
Mummonkammari ti 21.6. klo 10 seurakuntakeskuksen alakerrassa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, aamupuuro seurakuntakeskuksen salissa klo 11.
Juhannusjuhla pe 24.6. klo 17 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Kahvitarjoilu klo
17–18, mukavaa yhdessäoloa, haitarinsoittoa maitolaiturimusiikin tahdissa ja hedelmäbingo. Makkaraa myynnissä lähetystyön
hyväksi. Hartauden pitää lähetyssihteeri Outi Paukkunen. Linja-autokuljetus terveyskeskuksen päädystä klo 16.50, linja-autoasemalta klo 17 ja Wanhan edestä klo 17.05. Paluu
n. klo 19.30. Mukaan juhlaan kutsutaan erityisesti 50 vuotta sitten rippikoulun käyneitä eli vuonna 1972 konﬁrmoituja.
Peruttu: Kesäkuun keskipäivän kesäkonsertti ke 29.6.
Tervetuloa Mäntsälän kirkkoon. Kesällä
2022 lukuisat Tiekirkot pitävät ovensa avoimina vierailijoille ja tarjoavat levähdyspaikan
rauhaa ja arkkitehtonisia elämyksiä etsiville
ihmisille. Mäntsälän kirkko on auki 27.6.–
31.7.2022 ma–to klo 11–16 ja su klo 11–18.
Paikalla olevilta Tiekirkko-oppailta voi kysellä muun muassa kirkon historiasta ja nykypäivästä sekä muista Suomen Tiekirkoista. Myös kirkon museohuoneeseen voi tutustua kirkon aukioloaikoina. Esteetön kulku kirkkoon tapahtuu huoltorakennuksen
puoleisesta ovesta. Kaikki Suomen Tiekirkot
ja niiden aukioloajat löydät osoitteesta tiekirkot.ﬁ.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Perheleiri ’Nautitaan luonnosta yhdessä’ 27.–28.8. Ahvenlammen leirikeskukses-

sa. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä, askartelua, kisailua, hiljentymistä, hyvää ruokaa,
saunomista ja uimista. Leiri alkaa la 27.8. klo
9.30 ja päättyy su 28.8. klo 13 alkavaan perhemessuun, johon myös muut kuin leiriläiset ovat tervetulleita. Leirin hinta on aikuisilta ja 13 vuotta täyttäneiltä 20 €, 7–12-vuotiailta 15 €, 2–6-vuotiailta 10 € ja alle 2-vuotiaat osallistuvat ilmaiseksi. Samassa taloudessa asuvista 5 ensimmäistä on maksavia.
Ilmoittautuminen perheleirille on käynnissä ma 6.6. alkaen verkkosivuillamme www.
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille/
leirit-ja-retket.
Kesäperhekerhot 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. Sateen sattuessa ollaan sisällä (paitsi Anttilassa, jossa ei ole sisätiloja).
Anttilan kesäperhekerho ma 20.6. klo
9.30–11 Anttilan lähiliikunta-alueella, Ansaritie.
Kesätoukkis sylivauvoille ja vanhemmille ti 21.6. klo 10–12 seurakuntakeskuksen nurmella. Seurakuntakeskuksen sisätilat ovat käytössä vaipanvaihtoa ja vauvojen
syöttämistä varten.
Leijonapuiston kesäperhekerho keskiviikkoisin 15.6. ja 22.6. klo 9.30–11 Leijonapuistossa, Vanha Porvoontie.
Hyökännummen kesäperhekerho torstaisin 16.6. ja 23.6. klo 9.30–11 Hyökännummen kerhotalon pihalla.
Syksyn päiväkerhoissa on vapaita paikkoja. Päiväkerho on tarkoitettu 2 vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Katso kaikki syksyllä alkavat ryhmät, hinnat ja
tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme: www.
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot/paivakerhohaku.
Rytmitoukaksi? Torstaina 11.8. alkavissa
maksuttomissa Rytmitoukka-musiikkiryhmissä lauletaan, leikitään, lorutellaan, liikutaan ja soitetaan tuttuja lastenlauluja. Vauvoille ja taaperoikäisille on omat ryhmänsä.
Suositeltu aloitusikä on noin 6 kk, kun lapsi jaksaa jo kannatella päätään ja olla valveilla musiikkihetken ajan. Ilmoittautuminen
on parhaillaan käynnissä verkkosivuillamme: www.mantsalanseurakunta.ﬁ/musiikkitoiminta.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
Seurakunnassa on käynnissä vilkas rippikoulu- ja leirikesä. Toivotamme iloista,
aurinkoista ja siunattua aikaa kaikille ihanille riparilaisillemme, koululaisillemme sekä
työntekijöillemme kesän leireillä.
Kesänuortenillat torstaisin 16.6., 30.6. ja
4.8. klo 14.15–20 Wanhalla.
SEURAKUNTAVAALIT 2022
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa tai päättää mihin seurakunnan rahoja käytetään? Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt! Mäntsälän
seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 27
jäsentä vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Ehdokkaaksi voi asettua konﬁrmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Ehdokasasettelu
päättyy jo 15.9., joten kesä on hyvää aikaa
liittyä seurakunnan jo olemassa oleville ehdokaslistoille (kysy yhteyshenkilöitä kirkkoherranvirastosta / nykyisiltä luottamushenkilöiltä) tai perusta oma valitsijayhdistys. Ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä 20.11.2022. Lue lisää: seurakuntavaalit.ﬁ.
TEE HYVÄÄ
Päivystäjäksi Kirkon keskusteluavun
Palvelevaan puhelimeen? Oletko hyvä keskustelija ja vielä parempi kuuntelija? Uusil-

le päivystäjille järjestetään syyskuussa alkava peruskoulutus, johon ilmoittaudutaan
27.6.–26.8. ottamalla yhteyttä Kirkon keskusteluavun koordinaattori Minna Kotajärveen
sähköpostitse minna.kotajarvi@evl.ﬁ tai soittamalla p. 040 729 3807. Peruskoulutus kestää noin 30 tuntia, jonka jälkeen on harjoittelu ja haastattelu. Päivystäjän tehtävään ei
ole varsinaisia ammatillisia tai koulutuksellisia pätevyysvaatimuksia, vaan tavallisen ihmisen taidot ja halu kehittyä kuuntelijana
riittävät. Lisätiedot: https://bit.ly/kuulolla.
Auta Mäntsälään saapuneita ukrainalaisia. Lahjoita rahaa Kotimaanapu.ﬁ-sivuston keräykseen (suora linkki: https://
rb.gy/i0rvg5). 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 autamme perheitä monipuolisesti
ja 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.
HOITAMATTOMAT HAUTAPAIKAT
Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto
on 1.10.2020 todennut, että tiettyjen hautapaikkojen hoito on olennaisesti laiminlyöty.
Luettelo hoitamattomista hautapaikoista
niihin liittyvine tietoineen on nähtävissä seurakunnan taloustoimistossa 8.7.2022 lukien
maanantaista perjantaihin klo 9–13 yhden
vuoden ajan. Lisäksi asianomaisille hautapaikoille on asetettu KL:n 17 luvun 5 §:n 4 momentin mukaisesti seuraava ilmoitus: ”Tämä
hoitamaton hauta siirtyy seurakunnan hallintaan 8.7.2023 ellei sitä edellä mainittuun
päivään mennessä kunnosteta. Muistutus jätetään haudalle 8.7.2022. Niitä hautapaikan
haltijoita, jotka haluavat säilyttää oikeuden
hautapaikkaan, pyydetään kyseessä olevan
määräajan kuluessa ottamaan yhteys seurakunnan taloustoimistoon p. 040 8286 014 tai
eija.kuisma@evl.ﬁ.”
APUA JA TUKEA
Päivystävä pappi on tavattavissa arkisin
klo 9–13 seurakuntakeskuksessa sekä puhelimitse p. 019 560 7528. Päivystävään pappiin
voit olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin
ja toimitusvarauksiin liittyvissä asioissa sekä
silloin, kun kaipaat kuuntelijaa. Sielunhoidollisia ja muita pidempiä keskusteluja varten
on hyvä varata aika etukäteen.
Diakoniatoimiston päivystys on avoinna ti ja to klo 10–12 puhelimitse p. 019 560
7536. Diakoniatyöntekijöiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mistä vain maan
ja taivaan välillä. Myös taloudellista tukea on
mahdollista saada.
Kirkkoherranvirasto on avoinna arkisin klo 9–13 seurakuntakeskuksessa. Palvelua saa myös puhelimitse p. 019 560 7500 ja
sähköpostitse mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ.
Perheasiain neuvottelukeskus on osa
kirkon perheneuvontaa ja palvelee Hyvinkään, Riihimäen, Mäntsälän, Lopen ja Hausjärven asukkaita. Maksuttoman perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä kumppanin kanssa tai perheenä. Perheneuvonnan päivystys on avoinna ma ja to
klo 9–11 p. 040 181 3128. Lähivastaanottoaikoja tarjotaan pääsääntöisesti ma–pe klo
8–16. Myös etätapaaminen on mahdollista
Teams / Zoom -yhteydellä.
LÖYDÄ PERILLE
Kirkko, Vanha Porvoontie 8
Seurakuntakeskus, Urheilutie 1
Ankkuri, Keskuskatu 11
Wanha, Nordenskiöldintie 1
Koivulan kerhotalo, Vanha Porvoontie 10
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2
Ahvenlammen leirikeskus,
Hermanonkimaantie 132

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

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

YKSILÖLLISTÄ
JUHLAPALVELUA
PERHEJUHLIISI
JA YRITYSTEN
TILAISUUKSIIN
VUODESTA 1997

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

Kirvun Museo
Avoinna sunnuntaisin
klo 11 – 15
5.6. – 14.8. (ei juhannuksena)
Avoinna muulloinkin
sopimuksen mukaan.
Sirpa Suvanto
p. 040 715 1619

TERVETULOA!
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Maantien 11617 (Linjatie)
suunnittelu kylätieksi on
alkamassa välillä
Ohkolantie (mt 1456) –
Lintukalliontie, Tuusula
ja Mäntsälä.
Suunnitelmalla tavoitellaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamista muuttamalla Ohkolantien ja Lintukalliontien
välinen osuus kylätieksi. Suunnittelu kylätiestä tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Mäntsälä ja Tuusulan
kunnan kesken.
Kylätiesuunnittelun yhtey-

dessä tieosuudella tarkastellaan
mm. nopeusrajoituksen muutostarpeita sekä hidastetarpeita.
Suunnittelussa esitetään lisäksi
tarvittavat muutokset liikennemerkkeihin. Muutokset on mahdollista toteuttaa kesän 2022 aikana tehtävien päällystys ja tiemerkintätöiden yhteydessä. Asiasta tiedotetaan lisää hankkeen
edetessä.

Kylätien
toimintaperiaate
Lähtökohtaisesti autoille varataan tien keskeltä noin kolme
metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden käyttöön noin 1,5

metriä leveät pientareet. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, jolloin väistäminen voidaan tehdä turvallisesti jalankulku ja pyöräily huomioiden.
Hollannista lähtöisin olevasta
kylätiemallista on saatu hyviä kokemuksia ympäri Suomea. Suomen ensimmäinen kylätie otettiin käyttöön Hattulassa vuonna 2018. Tämän jälkeen kyläteitä
on toteutettu eri puolilla Suomea
kuten Pyhtäällä, Mänttä-Vilppulassa ja Salossa.

Opastaulu havainnollistaa
toimintatavan kylätiellä.

Kukat kesään
Kukkakulmasta
Myös kukkavälitykset
sekä kukkakuljetukset

K
ukkakulma.net
Kukkakulma.net
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtQ
NBQFo MBo TVo

TEHTAAN SUORAMYYNNISTÄ LAATULIHOISTA

TEHTAANMYYMÄLÄ AUKI: ti-pe 9–17, la 9–14

m
0 by
20 arle
K
4 km
Hinthaara

+PLBWJJLLPWBMNJTUVVTVPSBBOVVOJTUBLZQTJÅFSJLPJTMJIBIFSLLVKB
BJUPKBTBWVTBVOBQBMWJMJIPKB UÅZTMJIBNBLLBSPJUB OBLLFKBZN
(SJMMJWBMNJJUBNVSFJUBQJIWFKÅ SJCTFKÅ5P-BUBLVVUVPSFUUBKBVIFMJIBB
Suosittu retkikohde! Huom!
Mäntsälä
Porvoo
Työeläkekortilla ti-to 10% alennus!
40 km
Tilauksesta kesäjuhliisi valmiita lihaherkkuKuninkaantarjottimia ja salaatteja sekä kokonaisia
portti
grillisikoja – tervetuloa ostoksille!

LIHA- JA MAKKARAJALOSTAMO LINDROOS OY
1r,OVUTJOUJF )JOUIBBSB

SAVUSTAMO
Knutsintie 6

Mäntsälän kirkko on
auki 27.6.–31.7.2022
 ma–to klo 11–16 ja
 su klo 11–18.

Tervetuloa
kirkkoon!

Kaikki Suomen Tiekirkot löydät osoitteesta
TIEKIRKOT.FI.
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Pesäkallion kesäteatteri esittää
£¤ဓŴ¦£ ¨¤§£¦£ဓ¤§´´¨´´

Kohtalon tango
Esitykset

30.6.–
3
0. 6 3.8. 2022

Kuva Iida Latvio

LLiput: Lippu.ﬁ

Iida Latvio
Vuolteenmäentiellä toimivassa Kivapiha-yrityksessä aloitti vuoden alussa uusi yrittäjä.
Perinteikäs piharakentamisalan yritys on toiminut Mäntsälässä jo viidentoista vuoden
ajan tarjoten sekä kiinteistöhuoltopalveluita että erilaisia
pihan rakentamiseen liittyviä tuotteita. Uuden yrittäjän
myötä yrityksen toimintaa aiotaan laajentaa entisestään.
Yrittäjä Vesa Vinnarilla
on yli 30 vuoden kokemus
myyntialalta. Viime vuosina
hän on työskennellyt sähkölaitteiden, etenkin valaisimien parissa. Tästä syystä onkin luonnollista tuoda pihavalaisimet myös Kivapihan
valikoimiin. Kyse on niin kutsutuista älyvalaisimista, joita voi ohjata mobiililaitteella.
Vinnari pitää tärkeänä tarjota asiakkaille paitsi pihan
rakentamisen myös pihalla
puuhastelun mahdollistavia
tuotteita.
– On tärkeää, että laitettu
piha saadaan myös käyttöön,
Vinnari toteaa. Esimerkkejä
valikoimaan vastikään tulleista tuotteista ovat puutarhakoneet, grillit ja sähköpyörät.
Valikoiman laajentumisen lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan myös muita muutoksia:
esimerkiksi uuden verkkokaupan sekä laajemmat aukioloajat. Jatkossa Kivapiha on
auki myös talvisin.
Vaikka verkkokauppaan

www.pesakallionkesateatteri.ﬁ
pesakallio@gmail.com
p. 044 279 0333 ti-to klo 12-15
Hepolammintie 41, Lahti

VUOKRATTAVANA
-pakettiauto
-autotraileri
-kuomuperäkärry
-paljukärry

0400 878 495
Pihoille toivotaan paljon juoksevaa vettä niin pienempien koristeiden kuin näyttävämpien suihkulähteidenkin muodossa.
on panostettu, ja valikoima
tulee olemaan lähes sama
kuin myymälässä, on kivijalkakauppa etusijalla. Vinnari
pitää tärkeänä, että yritys ei
näyttäydy vain kasvottomana verkkosivuna vaan asiakkaalla on mahdollisuus tulla
paikan päälle ja saada tuotteen lisäksi palvelua ja neuvoja. Lisäksi Vinnari korostaa
kohtaamisten merkitystä.
Keväällä Kivapihalla järjestettiin pihapäivät, joilla riitti
kävijöitä. Erityisesti korona-

rajoitusten jälkeen sosiaalisille kontakteille tuntuu olevan tarvetta. Monet juovat
esimerkiksi kahvit Kivapihan
kahviossa ostosreissun yhteydessä. Mäntsälässä suurimman osan elämästään asunut
Vinnari haluaakin olla omalta
osaltaan mukana tarjoamassa lähiseudun asukkaille fyysisiä palveluita verkkokauppojen yleistyessä.
Ajatus Kivapihan yrittäjäksi ryhtymisestä lähtikin pitkälti kotiseuturakkaudesta -

Kuvat Iida Latvio

Mäntsälän keskeistä sijaintia
unohtamatta.
Jotta Kivapihan tuotteet ja
palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden
tarpeita, ottaa yritys ilomielin vastaan asiakkaiden toiveita ja palautetta. Vinnari mainitseekin tärkeimmäksi toimintaperiaatteeksi asiakkaan
tarpeen ja toiveen kuuntelemisen sekä siihen vastaamisen sen sijaan, että yritys toimisi oma visio edellä. Vinnari toteaa, että tällöin saattaisi
syntyä tuotteita ja palveluita,
joille ei ole kysyntää. Tärkeintä on asiakaslähtöisyys.
Tämän hetken pihatrendeiksi Vinnari nimeää erilaiset suihkulähteet ja muut vesielementit. Pihoihin panostetaan paljon. Korona-aikana kotona on vietetty aiempaa enemmän aikaa, mikä
on korostanut viihtyvyyden
merkitystä.

Tilataksit Luoma Oy

Tuotteita leipomomyymälästä
ja tilauksesta,
ota rohkeasti yhteyttä
Tilaukset min. 2 vrk ennen.

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

M A J ATA LO

Tervetuloa

Myynnissä on monenlaisia
pihakoristeita.

Kivapihan valikoimiin
kuuluvat erilaiset
puutarhakoneet,
kuten moottorisahat ja
ruohonleikkurit
sekä niiden huolto.

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

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!

Valikoimissa on useita
erilaisia pihakiviä.

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
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Museokesästä tulossa ennätysvilkas
Ennusteiden mukaan
museoissa rikotaan
kesällä jälleen kävijäennätyksiä. Museokortti löytyy jo puolen
miljoonan suomalaisen lompakosta ja tällä
hetkellä kortteja on
voimassa noin 240 000.
Määrä on suurempi
kuin koskaan aiemmin.
Museokesästä on tulossa ennätysvilkas. Museokortteja on aktiivisena enemmän
kuin aiemmin ja museoiden
näyttelytarjonta huomattavan monipuolista.
Museokortti löytyy jo puolen miljoonan suomalaisen
lompakosta ja tällä hetkellä kortteja on voimassa noin
240 000. Pääkaupunkiseudulla Museokortti on erityisen suosittu.
– Laskennallisesti voi jo
paukutella henkseleitä toteamalla, että kuuden helsinkiläisen aikuisen kokoontuessa
vähintään yhdellä heistä on
voimassa oleva Museokortti lompakossaan, kertoo Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.
– Tämä on kerrassaan
mahtava tulos ja syy iloita.
Kesän lomakaudella ruuhka-Suomessa asuvat nauttivat kotimaasta ja etsivät uusia kohteita ja poikkeamis-

Kuva Ella Karttunen / Museokortti

Matkavinkit-palvelun yli 30 kierrosehdotuksen avulla on
helppo löytää kiinnostavia vierailukohteita niin tutuilta
kuin tuntemattomiltakin paikkakunnilta kotimaassa.
paikkoja reissuilleen. Lomasesonki on myös museoiden
vilkkainta aikaa. Upeat kesäkohteet avautuvat ja ulkomuseot ovat parhaimmillaan.

Kotimaan helmet
koottuna Museokortin
matkavinkkeihin
Museokortin matkavinkit
-palvelu koostuu yli 30 valmiiksi suunnitellusta kulttuurikierroksesta, jotka kokoavat museot, luontokohteet, nähtävyydet ja palvelut
innostaviksi matkaideoiksi. Kyseessä on maksuton ja
kaikille käyttäjille avoin ideapankki elämyksellisiin kotimaanmatkoihin.
Matkailija voi suunnitel-

la oman reittinsä kartalle ja
hakea kiinnostavia pysähdyspaikkoja vaikkapa mökkimatkan varrelle. Kotimaan
matkailuhelmet löytyvät nyt
entistä helpommin yhdestä
paikasta.
Matkavinkit-palvelu esittelee kulttuurielämysten lisäksi
matkaideoita vaikkapa luonto- tai kaupunkimatkailusta kiinnostuneille omatoimimatkailijoille. Yli 30 valmiin
kierrosehdotusten avulla on
helppo löytää kiinnostavia
vierailukohteita niin tutuilta kuin tuntemattomiltakin
paikkakunnilta kotimaassa.
Tänä kesänä sosiaalisen
median vaikuttajat Hermanni Hyyryläinen, Ernest Lawson, Piritta Hagman, Kris-

KEHOSI ON PÄÄASIA

LIIKE ON LÄÄKETTÄ
Kehonhuolto Moisanen
WDUMRDD

+LHURQWDSDOYHOXMD

(esim. urheiluhierontaa, faskiakäsittelyä ja nivelmobilisointia)

3LODWHVWXQWHMD
(matolla ja laitteilla)

+XLSSXN\OPlKRLWRMD

(auttaa mm. urheiluvammojen ja
pehmytkudosvaurioiden hoitoon,
lisää liikkuvuutta, nopeuttaa
toipumista leikkauksista,
helpottaa erilaisia iho-ongelmia)

Tervetuloa!
Varaa aikasi:
SLOMDPRLVDQHQ#JPDLOFRP

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä, (Mäntsälän Kirjapainon talo, 2. krs)

ta Ylinen ja Kristian Heiskari
testaavat Museokortin matkavinkkejä ja jakavat kokemuksiaan reissuiltaan. Reissuja voi seurata vaikuttajien
omissa ja Museokortin sosiaalisen median kanavissa sekä museokesä 2022 -koostesivustolla.
10 suosituinta Museokortti-kohdetta valtakunnallisesti
kesäkaudella 2021:
1. Ateneumin taidemuseo,
Helsinki
2. Helsingin Taidehalli, Helsinki
3. Amos Rex, Helsinki
4. Museokeskus Vapriikki,
Tampere
5. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
6. Suomen valokuvataiteen
museo K1, Helsinki
7. HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
8. WAM, Turku
9. Heureka, Suomalainen
Tiedekeskus, Vantaa
10. Kansallismuseo, Helsinki
Kiinnostus museoita kohtaan on säilynyt vahvana koko pandemia-ajan. Museokortin kokonaismyynti kasvoi kahtena edellisenä poikkeusvuotena (2020, 2021)
verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa (2019). Molempina vuosina rikottiin ennätyksiä, vaikka koronakriisi muutti arkea ja rajoitukset
ajoittain sulkivat museoita.

.ODVVLVWDKLHURQWDD
+HUPRUDWDKLHURQWDD
,QWLDODLVWD
päähierontaa

www.lepotila.net

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

LAKISÄÄTEISET
NUOHOUKSET
Nuohousliike
Martti Sääski

Varaukset:
p. 0400 936 178 Martti
p. 0500 672 818 Markus

Painopalvelua Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJUtLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFUtMPNBLLFFUtLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ
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Kuvat Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen tolat Oy:n junaravintoloisMäntsälän keskustassa Lahdentien ja Katinhännäntien
väliin jäävässä kulmauksessa avattiin huhtikuun alussa
Kahvila Suikero.
Kiinteistö on kaikille tuttu,
onhan paikalla ollut huoltamotoimintaa 60-luvun alusta lähtien sekä vähän myöhemmin myös autokorjaamoa ja automyyntiäkin. Nykyisin polttoaineita saa Nesteen automaateista. Kahvilatoimintaa on ollut jo alusta lähtien, viimeksi Hetki-nimisenä.
㯰ü㰨ĄðĊ÷ÞÞú
üøð㰨ùðèøèĈĈÞ
üùÛú㰨÷ÛïĐðøÛú
ĄèćċĈĊÛùðúèú㬼㯰

Uuden Kahvila Suikeron yrittäjät ovat Maarit SahlstenJuntunen (55) ja Jouni Juntunen (56), jotka ovat vuokranneet tilat kiinteistön omistajalta Lasse Siréniltä.
Mahdollisuus oman lounaskahvilan avaamiseen tuli nopeasti, mutta he eivät
kauan asiaa pohtineet. Sijainti on todella hyvä, kahvilaan on helppo hetken mielijohteestakin poiketa ja parkkialuetta on riittävästi.
– Olen aina pitänyt ruuanlaitosta, innostus siihen lähti
jo ehkä 30 vuoden takaa Tuusulan Maantiekylässä Lemminkäisen työmaaruokalasta, joka oli Maaritin äidin ja
jossa olin vuoden verran töissä, mutta sitten siirryin mm.
varastoalan töihin, muistelee syntyjään kuusamolainen
Jouni Juntunen.
– Pyöritin äidin kanssa työmaaruokalaa seitsemän vuotta, lisää Maarit, joka puolestaan on alun perin
järvenpääläinen. Hän teki sittemmin töitä Liikenneravin-

sa, mutta nyt hän ollut jo 20
vuotta LVI- ja sähköalan tukkuliike Onnisella markkinointitehtävissä.
Jo pitkään Mäntsälässä
asuneella, vuonna 1993 avioituneella pariskunnalla työnjako kahvila Suikerossa on
selkeä, sillä edelleen Onnisella työskentelevä Maarit hoitaa kaikki hallintoon liittyvät asiat ja kahvilan käytännön pyörittäminen on Jounin työnä.
㯰-ċð÷èćü㯟úðùð㰨ĈēúĊēð㰨
÷üĊðĈüïĐÛøøÛ
ðĈĊċĈ÷èøøèĈĈÛ㬼㯰

Kiinteistön omistaja rakensi kahvilalle uudet keittiötilat, joihin pariskunta hankki laitteet. Myös kahvilan kalustus uusittiin ja pöytämäärääkin on lisätty, jolloin Lahdentien puolelle on muodostunut luontevasti lounasruokailijoille tilaa. Ulkopöytiä
penkkeineen löytyy toiselta puolen rakennusta ja terassin laajennuskin voi myöhemmin toteutua.
– Kaikkea ei vielä ole ehditty uudistaa, maalaamista
ym. riittää vielä, toteaa Maarit Sahlsten-Juntunen.
Kahvilan erikoinen nimi
syntyi äkisti kotisohvalla istuskellessa, mutta sitä hetkeä
edelsi pitkä nimien pyörittely, sillä monet sopivan oloiset kahvila-alkuiset nimet oli
jo varattu.
– Sitten yhtäkkiä Suikero välähti esiin, kun yritettiin
muistaa tietyn naposteltavan
nimi, nauravat Maarit ja Jouni yhteen ääneen ja toteavat,
että erikoinen nimi ainakin
erottuu muista.
㯰ĈðÛ÷÷ÛðĊÛ㰨ĊċøøċĊ㰨
èøĈðúîðĈĊÞ㰨ÛĈĊð㬼㯰

Yrittäjäpariskunta
Maarit Sahlsten-Juntunen
ja Jouni Juntunen iloitsevat
kahvilan saamasta suosiosta.

– Munkeilla lähdettiin alkuun ja niistä meidät jo tunnetaankin, jopa Helsingistä
asti on tultu niitä maistelemaan, kertoo Jouni myhäillen.
Nopeaa tiedon leviämistä on edesauttanut tehokas
mainonta nettisivustoilla, joiden sisällöstä yrittäjät haluavat kiittää hyvää ystäväänsä,
ﬂoristimestari ja digimarkkinoija Tiina Kiiskistä.
Jouni ei omien sanojensa
mukaan ollut aluksi niin vakuuttunut sosiaalisen median tarpeesta, mutta suosion
kasvu on saanut hänet toisiin ajatuksiin Maaritin hymyillessä vieressä.
Munkkien ohella Suikerosta saa aamupalaa sekä louKuva Terttu Heikkinen

Näiden vuoksi
on jo matkojenkin
takaa tultu
Suikeroon.

nasta, ja päivän mittaan tarjolla on myös erilaisia leikkeitä ja burgereita, joten myöhemmälläkin päivästä saa
nälkänsä kuriin. Munkkien
ohella yksi Jounin bravuuri
on Suikeron Paholainen. Se
on hampurilainen, jossa on
Jounin omalla reseptillä tehtyä paholaisen hilloa.
– Jollakin lailla suikeroa
munkkiakin on suunniteltu,
mutta se ei ole vielä onnistunut hyvin, nauraa Maarit.
Jouni täydentää, että suunnitelmissa on myös eräänlainen
täytetty suolainen munkki ja
muitakin ideoita riittää.
㯰)ÞÞĊüðùðĈĊÛ㰨øüċúÛĈ㯟
÷ü÷÷ðÛ㰨÷ÛðĐÛĊĊÛðĈððú㰨
öÛĊ÷üĈĈÛ㬼㯰

Kuten monen muunkin yrittäjän, Jouni Juntusen päivät
tahtovat venyä pitkiksi. Hän
nousee arkisin neljältä ja läh-

tee valmistelemaan aamupalaa klo 6 aukeavaan kahvilaan
ja sitten on lounastarjoilun
vuoro. Sitten hetkeksi kotiin
ja uudestaan kahvilaan, joka on auki arkisin klo 20 asti. Lauantaisin ja sunnuntaisin aukioloajat ovat lyhyemmät eikä ole lounastarjoilua.
– Työ ruuan parissa on
mukavaa, mutta paljon muutakin tekemistä kahvilan pidossa on, joten päätoimisen
lounaskokin saaminen on tulevaisuuden suunnitelmissa,
tuumaa Jouni Juntunen.
– Virallista hakua meillä ei
vielä ole menossa, mutta tilannetta kartoitetaan, vinkkaa Maarit, jonka mukaan
kahvilassa työskentelee Jounin lisäksi tällä hetkellä kaksi vakituista ja kolme osa-aikaista kahvilatyöntekijää.
㯰4ÛĈĊÛÛúüĊĊü
üú㰨üøøċĊ㰨ïēĐÞ㬼㯰

Kahvila Suikeron
kutsuva ulkoasu.

Kahvilapalveluiden

lisäksi

Suikerosta voi ostaa samassa kiinteistössä toimivan autopesulan pesuja ja kaupan
on myös nestekaasua sekä
jonkin verran autotarvikkeita. Myös Veikkaus Oy:n pelien myyntipiste löytyy.
– Meidät on otettu todella hyvin vastaan ja lapsiperheitäkin on alkanut käydä
vaikkapa lohikeitolla, kiittelee Maarit asiakaskunnan
laajuutta. Anniskeluoikeuksia ei ole nähty tarpeelliseksi hakea.
Poistun puolen päivän aikaan haastattelemasta ahkeraa yrittäjäpariskuntaa
munkkipussi kainalossani
ja samalla työasuisia miehiä
saapuu katselemaan lounaslistaa, pariskunta tekee kahviostoksia ja paikallisen pappakerhon pöydän suunnasta kuuluu iloista puheensorinaa.
Tänne kannattaa sukkelasti poiketa toisenkin kerran
vaikkapa juuri lounaalle.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
VERHOOMO
AILA PAAKKINEN
KAIKKI VERHOILUTYÖT
Puh. 040 532 4513

Pornaistentie 264, 04660 NUMMINEN
aila.paakkinen@gmail.com

PARTURI

RAIJA VILKMAN
Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
älä
p. 040 582 7050

Parturi-Kampaamo

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

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

Mäntsälä, Sääksjärvi okt
4 h, k, s, kph, khh, ask.h + at,
saunamökki 147/162 m2
Upea kokonaisuus 4040 m2 rinnetontilla! Koti on valmistunut 2002, avaraa
korkeaa tilaa, erkkereitä, kolme makuuhuonetta, alakerrassa erillinen työ-/
askartelutila. Kahden auton erillinen
talli, saunamökki, grillikatos, pieni lampi suihkulähteellä ja lukematon määrä
viihtyisiä oleskelualueita ison terassin
lisäksi tässä alan ammattilaisen suunnittelemassa puutarhassa. Ei lain ed Etod. Vh 380.000 €. Os. Metsolantie 140
21626229

Mäntsälä keskusta okt
4 h, k, s, kellaritiloja
87/224 m2
Jo 1930-luvun alkupuolelta lähtien tämä
hirsitalokaunotar on seurannut Mäntsälän kehitystä keskeiseltä paikalta. Viime
vuosina kotia on kunnostettu vanhaa
kunnioittaen, toki tekemistä vielä riittää,
esim. 81 m2 kellaritilat muokattavissa
moneen tarkoitukseen. Huomattavan
isolla keskustan 1900 m2 rinnetontilla
on myös 110 m2 ulkovarasto. Kiinteistö
sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Mäntsälän kirkonmäellä ihan
Mäntsälän paraatipaikalla. Ei lain ed Etod. Vh 230.000 €. Os. Lounasmaa 1.

KYSY
LISÄTIETOJA
VUOKRATTAVISTA
KOHTEISTA

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. E-tod B2018.
Vh 195.000 €. Os. Ahokannantie 21.
21515265

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
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Kasvisten
ensisadot
valmistumassa
Kylmä alkukevät hidasti varhaisvihannesten kasvuun lähtöä niin, että ensisadot alkavat valmistua noin viikon verran tavanomaista myöhemmin. Runsaslumisuus suojasi talvehtivia kasveja, joskin
jää puolestaan aiheutti joillekin kasveille tuhoa, eniten
syysviljalle.
Ensimmäiset kasvisten taimet ja perunat päästiin istuttamaan maaliskuun lopulla.
Harsojen avulla lämpöä saatiin lisätyksi maan pintaan
useita asteita, ja kasvu lähti
vauhtiin. Viljelijät suhtautuvat alkaneeseen satokauteen
toiveikkaasti. Tosin tuotantokustannukset ovat nyt ennätyskorkealla polttoaineiden,
siementen, taimien ja rahtikulujen hintojen nousun takia. Tämä tulee näkymään
myös kuluttajahinnoissa.

Mäntsälän
KUNTOKESKUS
ªªªန¤£¦¤£¦£နŊ

SIRPA ®£¤¡¦Ŵ RAUNO ¦¦¤Ŵ§¡
ထ
SENJA ¦¡¦¡ MATIAS ®£¤¡¦Ŵ
¦¡¦¡
Palvelemme tutusti arkisin 8–21

Keskuskatu 11 a, 2. kerros, 04600 Mäntsälä, p. 019-688 1010

tä kotimaista varhaiskaalia odotetaan jo malttamattomina, yhtä hartaasti kuin
konsanaan uusia perunoita.
Avomaalta tätä ainutlaatuista herkkua päästään leikkaamaan kesäkuun puolivälin
tienoilla. Siitä alkaen varhaiskaali nousee salaattiainesten
ja kasvislisäkkeiden ykköskaartiin.

Juhannusviikko
aloittaa kauden

Retiisi, broccoliini
Juhannusviikko ja juhannus- ja moni muu
juhla aloittavat varhaisvihannesten ja varhaisperunoiden
pääsesongin. Tätä aikaisemmat kasvisesikoiset eli primöörit ja ensimmäiset neitsytperunat on saatu harsojen
alta tunnelikasvatettuina tai
lämmittämättömistä kasvihuoneista.
On ollut havaittavissa, et-

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

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

Niputetut sipulit ja porkkanat ovat jo kaupoissa. Myös
alkukesän retiisiä kannattaa
ehdottomasti kokeilla. Nuoret retiisit maistuvat rapsakoilta dippikastikkeen kanssa
ja niitä voi paahtaa uunissa.
Raikasta ja rapeaa jäävuorisalaattia valmistuu parasta
aikaa avomaalta. Kotimaan

jäävuorisalaatti poikkeaa
edukseen, koska se on erityisen mehukasta ja maukasta.
Lohkottuna sitä voi grillata.
Uuden sadon kiinankaali, samoin kukka- ja parsakaali sekä broccoliini eli varsiparsakaali laajentavat ilahduttavasti kasvisvalikoimia.

suven uusi, upea kasvis-, marja- ja perunakausi alkakoon.
Juhlitaan alkavaa kasvukautta ja ollaan kotimaisesta sadosta ylpeitä.
Valtakunnallista varhaisvihannesten ja varhaisperunan teemaviikkoa vietetään
20.-26.6.

Raparperia ja
marjoja
makeiksi
herkuiksi
Jälkiruokiin ja
leivonnaisiin
alkukesä tuottaa runsaasti
raparperia. Ko-timaisia vadelelmia ja mansikoitaoitakin on jo päästyy maistelemaan. Suomalaisen
omalaisen

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

MYYDÄÄN
TONTTEJA

Mäntsälä Sälinkää maatila
3 h, tupak, s, 100 m2,
varastotiloja 310 m2
Kahdesta kiinteistöstä muodostuva kokonaisuus, pinta-ala 4,835 ha, josta yli 3
ha luomuviljelyllä ollutta peltoa. Pellon
lisäksi hyötypuutarhaa, puustoa ja pihaa. Vuonna 1972 valmistunut ja 1978
laajennettu koti lämpiää sähkön lisäksi
kahdella takalla ja puu-uunilla. Kylmää
varasto/hallitilaa yli 300 m2. Ei lain ed
E-tod. Vh 220.000 €. Os. Vähäkyläntie
64. 20304928

Marjokoti Oy LKV lahjoittaa
kaikista kauppaan johtavista
toimeksiannoista 10 %
Ukrainan tukemiseen asiakkaan
valitseman avustusjärjestön kautta.

Mäntsälä, Mäntsälän Portti
Liiketila 452 m2
Sijoittajalle loistava tilaisuus! Vuonna
2011 valmistunut teollisuushalli täynnä
hyviä pitkäaikaisia vuokralaisia. Kolme
isoa 84-98 m2 ja yksi 60 m2 hallitila
sekä kaksi toimistotilaa, tekninen tila
ja varasto. Kiinteistöllä on maalämpö
vesikiertoisella lattialämmityksellä. Oma
2496 m2 asfaltoitu tasamaatontti hyvällä
sijainnilla. Lain mukaan E-tod ei tarvita.
Vh 585.000 €. Os. Ali-Maisalantie 3.
21913454

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
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Kuvat Elina Alanko

Elina Alanko
Viime vuoden marraskuussa
Mäntsälä sai oman lentokonehallin, kun mäntsäläläiset
Viljo Levelä Tradeaid Oy:stä
ja Tmi Kari Aspiola aloittivat
yhdessä kevytlentokoneiden
rakentamisen, huoltamisen
ja korjaamisen.
Kari Aspiola on toiminut
Finnairilla huoltomekaanikkona, joten kiinnostus lentokoneisiin on ollut jo ammatin myötä. Levelä sai houkuteltua Aspiolan muuttamaan Mäntsälään ja mukaan
yrityksensä kanssa pyörittämään lentokonehallia.
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Viljo Levelän yli 400-vuotinen suku on Mäntsälän Hermanonkimaalta. Levelä asui
Lahdessa 40 vuotta, hänen
ensimmäinen yritys oli Lahden Auto Oy. Nimi muutettiin Tradeaid Oy:ksi, kun liiketoiminta ja kiinteistöt myytiin ja Levelä muutti Lontooseen 80-luvulla.
– Avustin tuolloin suomalaisia yrityksiä Englannin markkinoille. Ja kun tulin Suomeen takaisin, toimin
Markkinointi-instituutissa
kaupallisten kielten ja ylemmän liikkeenjohdon koulutusohjelmien venäjänviennin tulosvastuullisena vetäjänä. Ilmailu oli silloin harrastukseni, joka oli sellaista mikä
tuntui omalta, kertoo Levelä.
Levelä näki kevytilmailussa
mahdollisuuden ja alkoi kehittää alaa.
– Jätin sitten kaiken järkevän työn 90-luvun lopulla nähdessäni, että ilmailu on
upea laji ja sen oheen voi rakentaa yritystoimintaa. Kun
nelitahtimoottorit tulivat
kevytlentokoneisiin, lähdin
kiertämään Eurooppaa tehtaille ja sain kipinän todetessani, että ultrakevyiden koneiden lama on suomalaisten
keksimä ja päätin, että kevytilmailu lähtee nyt nousuun,
sanoo Levelä.
Ensimmäiset koneet Viljo Levelä myi jo 90-luvun lopulla.
– Tällä hetkellä olemme
myyneet puolet Suomen lajin koneista. Kevyilmailu on
itse keksimäni nimi. Nimi on
nyt yleinen käyttönimi, virallinen nimi on ultrakevyt, jatkaa Levelä.
Lentokoneiden eräs jako on kansainvälisesti tyyppihyväksytyt ja kansalliset
tyyppitodistuksen omaavat.
Tyyppihyväksyttyjen konei-

Mäntsäläläinen Viljo Levelä (kuvassa vas.) ja
Kari Aspiola (kuvassa oik.) ovat tyytyväisiä uuden
ilmailulain tuomiin kevytlentokoneiden korkeampiin painorajoituksiin. Kuvassa keskellä ilmailuharrastaja ja hallitilan omistaja Kalevi Heinonen.

den lentokelpoisuutta valvoo
kansainvälinen ilmailuviranomainen, tyyppitodistuksen
omaavia eli harrasterakenteisia valvoo sama taho, mutta
edullisemmalta kansalliselta
pohjalta. Suomessa tämä toimielin on nykyään Traﬁcom.
㯰èćïüĊ㰨Đċü÷ćÛÛĐÛĊ㰨
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Viljo Levelä on ollut mukana
perustamassa Mäntsälän Ilmailukerho ry:tä (Milk), joka
on edelleen alan suurin kerho
Suomessa. Yhteensä maassamme on 50-60 kerhoa.
– Aloitimme Ohkolan kentältä, muutimme sitten Hyvinkäälle ja sieltä aikanaan
Malmille. Nyt toiminta on
Nummelassa. Malmin kentän loppuminen tappoi toiminnan, kerhot ovat nyt heikossa jamassa. Harrastustoiminta on dramaattisesti vä-

hentynyt, miettii Levelä.
Levelä on ollut perustamassa myös toiseksi suurinta kerhoa Kevytilmailu - Light
Aviation ry:tä (Kila). Hän on
lisäksi toiminut molempien
yhdistysten puheenjohtajana sekä nimitetty yhdistysten kunniajäseniksi.
– Koulutimme parhaimmillaan kymmenen kurssia
vuodessa eri puolilla Suomea
vuosina 2000-2005. Nyt kursseja järjestetään vain murto-osa. Nummela yhdistyksen toimipaikkana on sivussa verrattuna Malmiin, joten
suuri osa harrastajista lopetti tai vähensi lentämistä Malmin lakkautuksen myötä, jatkaa Levelä.
Kevytilmailun harrastajamääriin toivotaan nyt lisäystä ja kerhoihin uusia jäseniä
mukaan. Harrastus on ympärivuotinen, myös talvella voi
lentää kevytlentokoneella.
– Kerhot vuokraavat ko-

neita, joten omaa
ei tarvitse ostaa. Ilmassaolotunti maksaa noin 100
euroa sisältäen vakuutukset,
huollot ja ylipäätään kaiken.
Koulutus maksaa noin 5000
euroa, sisältäen 25 lentotuntia ja 45 teoriatuntia. Koulutuksia järjestävät Suomessa ilmailualan kerhot ja koulutusta kehitetään henkilökohtaisemmaksi, myös esittelykursseja on tarjolla, kertoo Levelä.
Harrastajien keski-ikä on
50-60 vuotta. Teknisiä vikoja on koneissa vähän ja Leve-

lä kertoo ilmailuharrastuksen
olevan turvallinen.
– Innostus ilmailuharrastukseen on monella olemassa. Vanhemmalla iällä innostutaan ja lennetään lupakirja. Oma konekin on mielessä. Suomessa on hyvät olosuhteet kevytilmailuharrastukselle, koska meillä on lähes 200 tuhatta järveä, joihin
voi kesällä ja talvella laskeutua, jatkaa Levelä.
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Kevytilmailu on kasvanut
maailmalla, tehtaita on tullut paljon lisää. Kevytilmailun suurin ongelma on ollut
se, että kuormattavuus koneissa on jäänyt taka-alalle,
koneissa olisi mahdollisuuksia enemmän.
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Mäntsälän lentokenttähanke saa pitkäaikaisen ilmailuharrastajan Viljo Levelän
mietteliääksi.
– Sääli, että
paikkakuntamme lentokenttähankkeella on vastustusta.
Kevytilmailun
lentokoneet ovat
hiljaisia,
60 desibeliä ja sähkökoneet ovat tulossa. Mäntsälä on hyvien yhteyksien päässä, mikä tukee harrastusilmailua.
Lentokentällä olisi mahdollisuuksia paljon, kunnan vetovoimaisuus osaltaan kasvaisi. Kunta, jossa on toimiva lentokenttä, erottuu positiivisesti, lisäksi kentällä
olisi mahdollisuus järjestää
monenlaista merkittävääkin oheistoimintaa painaen
Mäntsälää yhä useampien
mieliin, miettii Levelä.
– Olin aikanaan etsimässä kenttää Mäntsälään vanhan Helsingintien varrelle.
Kannustin Kuulasvuon Jannea, että tee sinä kevytilmailukenttä Mäntsälään, jatkaa
Levelä.
Harrastusta ja ilmailutoimintaa on Levelän mukaan
yrityksenä vaikea yhdistää.
– Olemme rekisteröineet
Suomen Kevytilmailu – Light
Aviation Finlandin (Laﬁ) kon-

0400 409 311

septiksi, johon jatkossa haalitaan itsenäisiä alan eri toimijoita. Haaveena on yhdistää
Laﬁn alle mahdollisimman
paljon toimintaa, koulutus,
huolto, promotointi, vuokraus, tapahtumat ym. Ala on
trendikäs, valitettavasti alasta uutisoidaan aina kun tapahtuu negatiivista. Lentäminen on kuitenkin turvallista, koneella voi kilometristä liidellä ohjatusti, vaikka jotain tapahtuisi, esim. moottori sammuisi, kertoo Levelä.
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Monissa maissa esim. Tsekissä ja Saksassa on jo tehty sähkölentokoneita ja tuotantoa
aloitellaan. Suomeenkin on
jo tuotu sähkolentokoneita.
Alan tulevaisuudesta Levelä toteaa, että ilmailukoulutuksella tulisi olemaan merkittävä rooli paikkakunnallamme sekä harrasteilmailulle että ammattiin kouluttautumisessa, jos lentokenttä saadaan.
– Tulevaisuus tulee siitä,
että on riittävästi panoksia
esitellä ilmailualaa. Suomi on
ainutlaatuinen ilmailumaa.
Meillä on lähes vapaa ilmatila, vapaat oikeudet kulkea ja
paljon lentopaikkoja. Kevytilmailu on edullinen ja eksoottinen tapa harrastaa. Alalla
on vetovoimaa, mutta saadaksemme äänemme kuuluviin, tulee harrastajia olla
enemmän, toteaa Levelä.

Ari Ojanen
Toljamonkuja 3
Numminen

www.omppumotors.fi
BSJPKBOFO!QQJOFUGJ

0400 482 555
Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com
Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.
Talopesulakoneet, myynti ja huolto

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Huollot, remontit, vikakoodien luku,
pakokaasumittaukset, ilmastointihuollot, rengastyöt ja hitsaustyöt.
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Toni Salovaara
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Pihat kuntoon

- Ruohon leikkuu
- Puiden/pensaiden
istutukset
- Pensasaitojen Tmi T.T Niemi
Puh: 040-561 6174
leikkuu
Tmi.t.t.niemi@gmail.com

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,
PALOTIKKAAT, LUMIESTEET
Jäspilänkatu 2,
Kerava
info@kattosi.fi
p. 0400 401 882

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

Milloin mökkisi on nuohottu?

ÖLJYSÄILIÖT
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tNZÚTTÊJMJÚJEFOZMÚTLBJWVVUZÚU
JOSAVI OY

Levelä on käynyt Etelä-Saksassa messuilla aistimassa tulevaa tekniikkaa ja malleja.
– Koneista on tulossa hienoja, nopeita ja upeita. Toivon kuitenkin, että yritettäisiin pitää kevytilmailu kevyenä, jatkaa Levelä.
Viljo Levelä on esitellyt ilmailualaa Suomessa Venemessuilla, hän on kiertänyt
kerhoja ja lentokenttiä koneella ja esitellyt alaa kiinnostuneille. Paikalle on usein
kutsuttu median edustajia,
joille on esitelty kevytilmailualaa.
Suomen Ilmailuliitto on
myöntänyt ilmailupatsaan
Viljo Levelälle toiminnasta ilmailualan hyväksi.
Lisätietoja kevytilmailuharrastuksesta tradeaid.ﬁ, ilmailuliitto.ﬁ, kevytilmailu.ﬁ
ja milk.ﬁ.

ZMJWVPEFOBNNBUUJUBJEPMMB

www.josavi.fi

Uusi ilmailulaki vuoden
2021 alusta toi suuria muutoksia kevytlentokoneiden
painorajoituksiin. Maksimi
lentoonlähtömassa 450 kg,
joka sisälsi kaiken, koneen
tyhjäpainon, lentäjän, matkustajan, tarvikkeet ja polttoaineen, muuttui lain myötä 600-650 kg:aan.
– Parannus on huima, nyt
saa ottaa enemmän kuormaa koneisiin. Samalla poistui iso ongelma, kaikki tarpeelliset asiaan kuuluvat tavarat voi ottaa mukaan sekä
voi lähteä tankki täynnä pidemmällekin matkalle, iloitsee Levelä.
Viralliset ultrakevytkategoriat muuttuivat. Uusi
600/650 kg ultrakevytluokka
on B2 ja entinen 450 kg sai
nimekseen ultrakevytluokka B1.
Mäntsälässä toimivalla
Viljo Levelän ja Kari Aspiolan lentokonehallilla tarjotaan nyt vanhoille kevytlentokoneille painonkorotusrakennussarjalla muutosta B1luokan koneesta B2-luokan
koneiksi.
– Ostamme B1-luokan
koneita ja asennamme niihin painonkorotussarjan sekä samalla uusimme koneita muutenkin. Tällä hetkellä valmiita koneita on kolme,
sanoo Levelä.

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

Omakotitalojen ja
loma-asuntojen nuohoukset
Ilmastointikanavien puhdistukset
ja säädöt 33 vuoden kokemuksella

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

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

15.6.2022
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset

Elämyksen T
tarjoaa luontoe

Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ

Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

SÄLLÄN
MÄNTS
Kesä SANOM20A2

Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula

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

Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ

s. 12

Kahvila Suikerosta
sukkelat munkkikahvit

s. 14-15

Mäntsälään uusi
kevytlentokonehalli

Böse
goes to
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Mäntsälän Oky järjestää

KESÄRETKEN 30.7.2022

Ohjelma: klo 9.00 Lähtö Mäntsälän linja-autoasemalta bussilla,
klo 10.00 Vuolenkosken kesätori, klo 11.30 Ruokailu Rantamesta,
klo 14.00 Risteily Vuolenkoski – Kimolan kanava – Vuolenkoski,
klo 17.00 Paluukuljetus, n. klo 18.00 takaisin Mäntsälässä.
Hinta: jäsenet 40€ /henkilö, ei jäsenille 65€/henkilö.
Hintaan sisältyy: bussimatka Mäntsälä – Vuolenkoski –
Mäntsälä, lohikeitto, ruisleipää, kahvi ja munkki sekä risteily.
Matka maksetaan erikseen lähetettävällä laskulla 10.7. mennessä.
Matkavaraus vahvistuu vasta laskun maksamisella. Mahd. erikoisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittaudu 22.6.2022 mennessä: sähköpostilla
martti.nykanen@omakotiliitto.fi tai puh. 040 178 4669.
Paikkoja rajoitetusti, paikat täytetään maksamisjärjestyksessä.
Peruutusehdot: jos matka peruutetaan: 6-0 vrk ennen matkaa peruutuskulut 100% matkan hinnasta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pääsikö aurinko polttamaan ihosi?
Lämmittävä auringonpaiste ja kaunis ilma
houkuttelevat ulkoilemaan. Keväällä ja
alkukesästä aivan
jokaisen on tärkeää
suojata iho auringolta,
koska talven jälkeen
iho on erityisen
herkkä palamaan
auringossa.

Asiantuntijamme neuvoo,
kuinka auringonpolttamia
hoidetaan, jos iho on päässyt
palamaan.
– Aurinkosuoja on kesällä
välttämätön meille kaikille.
Etenkin vaaleaihoisten tulee
suojautua hyvin auringolta,
sillä heille tulee eniten auringon aiheuttamia iho-ongelmia. Lisäksi jos sinulla on paljon luomia, auringolle herkistävä lääkitys, ruusuﬁnni,
huuliherpes, suunympärysi-

hottuma tai akne, ihon varjelemiseen auringolta on syytä
kiinnittää erityistä huomiota,
proviisori Sanni Ryhänen Yliopiston Apteekista neuvoo.
Auringon välttelystä tai säteiltä suojautumisesta huolimatta iho voi palaa ja joillekin voi puhjeta jopa aurinkoihottuma. Onkin tärkeää erottaa nämä kaksi toisistaan, jotta osaa lievittää oireita oikein.
Auringossa palanut iho on
sileä mutta punainen, kuumottava ja arka. Se saattaa
sykkiä ja jopa turvota. Oireet
ovat pahimmillaan 12–24
tunnin kuluttua palamisesta.
Tämän jälkeen oireet yleensä helpottavat. Aurinkoihottuma puolestaan ilmestyy
aurinkoon tottumattomalle
iholle yleensä vain alkukesällä tai keväällä. Se näyttää hieman nokkosihottumalta ja
kutisee.
– Aurinkoihottuman oireita voi lievittää hydrokortisonivoiteella. Kutinaa voi hillitä
myös antihistamiineilla. Kosteuttavat ja viilentävät voiteet tai geelit voivat myös lievittää epämukavaa tunnetta.
Voimakkaiden tai pitkittyneiden oireiden yhteydessä olisi hyvä kääntyä lääkärin puoleen, Ryhänen neuvoo.

Rentouttavaa ja makoisaa kesää!
Terveisin koko MYKin tiimi: Juha, Irina ja Tytti
Ps. Ilmeemme muuttui
– palvelut säilyivät
ennallaan!

Näin hoidat auringon
polttamaa ihoa:
1. Viilennä palanut iho heti
Paras viilennystapa on suihkuttaa auringossa palanutta
ihoaluetta viileällä vedellä tai
hautoa sitä kylmällä, puhtaasta pyyhkeestä tehdyllä kääreellä. Viilennä ihoa vähintään 20 minuuttia. Myös kosmetiikkasarjojen lähdevedet
sisältävät ihoa rauhoittavia
ja hoitavia aineita. Suihkuttele lähdevettä palaneelle iholle joko sellaisenaan tai kostuta esimerkiksi talouspaperin
pala lähdevedellä, jolloin saat
rauhoittavan hauteen.
2. After sun tai hydrokortisoni rauhoittaa
Auringossa rasittuneelle iholle tarkoitetut after sun
-voiteet kosteuttavat ja rauhoittavat ihoa tehokkaasti.
Ne riittävät palauttamaan lievästi punoittavan ihon kuntoon. Vaikeammin palanut
iho vaatii hoitavamman tuotteen. Hydrokortisonivoidetta
voi käyttää muutaman kerran
päivässä, kunnes iho on palautunut terveeksi. Älä käytä
hydrokortisonia kuitenkaan
yli kahta viikkoa yhtäjaksoisesti tai auringossa oleilun aikana.
3. Suojaa palanut iho
vaatteilla
Peitä palanut iho heti vaatteilla, kun huomaat sen punoittavan tai aristavan. Pidä se UV-säteiltä piilossa niin
kauan, kunnes se on kokonaan parantunut. Kerran palanut iho palaa tavallista herkemmin uudestaan. Suojaa
päänahka, kasvot, korvanlehdet, nenänpää ja niska leveälierisellä aurinkohatulla.
4. Tulehduskipulääkettä ja
lääkärin luokse tarvittaessa
Jos iho on kosketusarka tai
kipeä, suun kautta otettavat
tulehduskipulääkkeet auttavat. Neuvoa kivun lääkitsemiseen kannattaa kysyä apteekista. Käy lääkärissä, jos palanut alue on hyvin laaja, iho
on erittäin kipeä, selvästi turvonnut, vesikelloilla tai palamiseen liittyy päänsärkyä,
pahoinvointia tai kuumetta. Pienen lapsen palanutta
ihoa kannattaa käydä näyttämässä lääkärille tavallista herkemmin.

Ota talteen!
Jäsenille; Omakotitalkkarin tilaus, nro 045 260 1101.
Lainalaitteet Pentti Ovaska, nro 045 271 2730

Kehysy ja
j lasiliike
Seppänen
S
epppä

MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU

Keittiön välitilan lasit
Saunan
7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI 
lasiseinät
 
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ
ja ovet
Peilit,
MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
peililiukuovet
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
Terassi- ja lasikatot
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU
Kehykset
7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI  
 
Tiffanylasityöt
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ

MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU

MEILL Ä
MYÖS

Avoinna: ma-pe 9–15
7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI    
Vanha
Porvoontie
7, Mäntsälä
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ
Puh. 040 747 9239 r www.seppaset.fi

numminenpianofestival

Liput
www.tiketti.- ja
tuntia ennen ovelta

Klassinen
Tarmo Järvilehto
 pe 8.7. klo 19
Fanny Söderström

la
9.7. klo 17 
Mackenzie Melemed  su 10.7. klo 17
Jazz
Joonas Haavisto
 la 9.7. klo 20
su 10.7. klo 15
Riitta Paakki

20 
20  
25 
20 
20 

Tapahtumatalo Numminen Ojankulmantie 20
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Rengasmyynti Karvinen
Sepäntie 4, Mäntsälä, p. 019 687 2479
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Yskiikö puutarhakoneesi? KPT-service palvelee ja
laittaa laitteesi kuntoon nopeasti ja ammattitaidolla,
huollossamme vielä hyvin tilaa tässä vaiheessa!
Meiltä voit myös vuokrata nurmikon ilmaajaa!

MOWEO AKKU RUOHONLEIKKURI 42.9 LI SP
MAX 40V 4,0AH AKULLA JA
LATURILLA

Vetävä I-nopeuksinen teräsrunkoinen
akkuruohonleikkuri. Leikkaustapa
keräävä. Ruohonkerääjä 60 l.
Soveltuu n. 400 m2 alueelle kertalatauksella. Sisältää yhden max
40V 4,0Ah akun ja
laturin, latausaika
90 min.

EASY RUOHONLEIKKURI
4.60 SP-S

Helppokäyttöinen bensiinimoottorinen
vetävä ruohonleikkuri. Leikkaustapa
keräävä, kerääjän koko 60 l.
Leikkuuleveys 46 cm, -korkeus
30-75 mm. Moottori AL-KO
Tech 140 2,7hv. Maksimi
leikkuuala 1400 m2 .

649€ 449€

RAZOR CUT
KELALEIKKURI 38.1 HM

COMFORT, TYÖNNETTÄVÄ
ÄVÄ
Kevyt kelaleikkuri, leikkuuleveys 38 cm
n. 250 m2 alueelle. Korkeussäätö
ö
14-35 mm, 4 porrasta. Renkaatt
ää
220 mm. Viisi erikoisteräs terää
leikkaavat täydellisesti. Leveät
XL-renkaat. Helppo varastoidaa
ergonomisen, taittuvan aisan ansiosta.

89€

EASYFLEX AKKU
RUOHOTRIMMERI GT 2025

ROBOLINHO ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 300 E

OKSASILPPURI EASY
CRUSH LH 2810

Akkuruohotrimmeri EasyFlex max 20V
akkusarja. Toiminta-aika latauksella
45 min., lataus n. 50 min. Akku 2,5Ah
ja laturi laitteen mukana. Leikkuuleveys 25 cm. Säädettävä varsi ja
kädensija, käännettävä leikkuupää.
Siiman automaattisyöttö.

AL-KO Robolinho 300 E robottiruohonleikkuri on
kompakti kapea robottiruohonleikkuri max n. 300 m2
leikkausalueelle. Leikkuuaika yhdellä latauksella
n. 45 min., latausaika
n. 45 min. Leikkuuleveys 20 cm.
Äänitaso vain
60dB(A).

Murskaava oksasilppuri, teho 2800W
230V, max oksan halkaisija 40 mm,
ABS-muovinen kerääjä 48 l,
paino 29 kg. Suuri syöttösuppilo ja
telasyöttö. Suojakytkin estää
laitteen käytön ilman laatikkoa.
Suuret pyörät ja kuljetuskahva.

MAX 20V 2,5AH AKKU + LATURI

159€

Puutarhamyymälä

769€

MURSKAAVA

339€

Vuolteenmäentie 7, Mäntsälä
QrJOGP!LJWBQJIBDPN
XXXLJWBQJIBDPNrLJWBQJIBLBVQQBà
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Kuvat Terttu
e ttu Heikkinen
e kk e

Terttu Heikkinen

Puutarhaset Oy:n
Marjut Turunen
ehti istahtaa
tuokioksi kesäkukkameren äärelle.

Lähellä Mäntsälän rajaa,
Haarajoen Näretiellä, sijaitsee puutarha-alan myymälä
Puutarhaset Oy.
Yrityksen päätuote ovat
erilaiset pihakasvit, vaikka
myös sesongin mukaisia kukkia kesäisin ja joulun aikaan
on myytävänä. Paikka on tuttu myös monelle mäntsäläläiselle, keskustastakin matkaa
on vain noin 20 kilometriä.

Perennoja
kauniisti
ryhmiteltynä.

Järvenpään
Pihapalvelusta
Puutarhaset Oy:ksi
Puutarhaset Oy:n omistajina ja yrittäjinä toimivat Marjut ja Juha Turunen. He ostivat Näretieltä Terttu ja Eero
Laaksosen Järvenpään Pihapalvelu Ky -nimisen yrityksen
liiketoiminnan maaliskuussa
vuonna 2013 ja perustivat
osakeyhtiön uudella nimellä
vuonna 2019. Alun perin Järvenpään Pihapalvelu Ky oli
perustettu jo vuonna 1971
ja omistus siirtynyt vuonna
1975 Laaksosille. Omistajavaihdoksista huolimatta yritys on aina ollut perheomisteinen.
– Koko kiinteistön ala on
runsaat puoli hehtaaria, josta yli puolet on ns. kenttää eli
ulkoaluetta, jossa erilaisten
pihakasvien eli perennojen,
puiden ja pensaiden taimet
ovat, esittelee Marjut Turunen, joka on tehnyt miehensä
kanssa vuosien mittaan paljon töitä kiinteistön erilaisten
rakennelmien ja kasvihuoneiden kunnostamiseksi.
– Kyllähän tämä ammatti
on sellainen elämäntapa, aina riittää monenlaista tekemistä, nauraa Marjut iloisesti.

Ammattitaitoa
moneen lähtöön
Turuset ovat tavanneet
vuonna 2009 ja pariskunnan

tie Haarajoelle on ollut monimuotoinen. Juha on alun
perin Kerimäeltä kotoisin ja
työskennellyt pitkään Keskolla, kunnes noin 20 vuotta
sitten ryhtyi tekemään viherrakennusalan töitä. Alalla erilaiset laatoitukset ja kivimuurirakenteet ovat nykyisin hyvin suosittuja, mutta ammattitaitoisista tekijöistä on alkanut olla puutetta, sillä ns. kivityöt ovat raskaita. Juhakin
on Marjutin mukaan jo jättänyt ne työt nuoremmille.
Muutenkin varsinaisiin pihasuunnitteluihin ja rakentamisiin Turuset suosittelevat nykyään tuntemiaan, osaavia
yhteistyökumppaneita.
Marjut puolestaan on kotoisin Viialasta, mutta jo
2-vuotiaasta asti asunut Helsingissä. Myyntiala on hänelle hyvin tuttu, sillä alun alkaen hän on ollut ruokakaupassa töissä. Perhe tuli aikanaan perustettua Espooseen

ja silloinen aviomies oli soraja maa-ainesalan yrittäjä. Toimelias Marjut ryhtyikin vähitellen auttamaan niidenkin
myynnissä.
– Nurmikoitakin tuli puhelimessa perustettua asiakkaiden kanssa, muistelee
Marjut nauraen monipuolista työtään.

Rohkeasti uutta
yrittämään

Marjut Turunen ajautui sitten omien sanojensa mukaan 90-luvun alusta pitämään kymmenisen vuotta
Espoonlahdessa pientä puutarhamyymälää ja kukkakauppaakin kolme vuotta.
– En tiennyt aloittaessani kasveista ja kukista juuri mitään, mutta myymisen
osasin, hymyilee Marjut kuvaillessaan värikkäästi rohkeaa uravalintaansa. Oppia
tuli kuitenkin koko ajan lisää työn myötä eikä reipas nainen arKuva Terttu Heikkinen
kaillut kysyä neuvoja ammattilaisilta. Samaan aikaan
syntyi myös tärkeitä
yhteyksiä alan tukkuliikkeisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Marjutilla

Puutarhaset Oy:n
päätuote ovat
pihakasvit, mm.
perennat sekä
erilaiset puut ja
pensaat.

on aina ollut halu oppia uutta ja kun kiinnostus puutarha-alaan oli vienyt mennessään, hän hakeutui Uudenmaan maatalousoppilaitokseen viljelypuutarhurin koulutukseen.
– Sitten olin yhteensä kuusi vuotta toisella yrittäjällä
töissä Viherpajassa Vantaalla ja sinä aikana oli muuttokin Kellokoskelle vuonna
2011, mutta sitten alkoi jo lähialueen silmäily, josko vielä
omankin yrityksen perustaisi, kuvailee Marjut pilke silmäkulmassa.

Pihakasvipuutarhan
vuosikello
Tammi-helmikuun nämä
puutarhayrittäjät pitävät lomaa ja myymälä on kiinni. Sitten maaliskuussa aletaan herätellä puutarhamyymälää,
aluksi ainakin sisätilamyynnillä sekä paikkojen kunnostuksella ja kevään edistymisen mukaan siirrytään pihakasvien siirtoon myyntikentälle. Sesonkia eli kiireistä aikaa onkin sitten koko kevät,
kesä ja syksy. Viimeistään
marraskuussa aletaan siirtää
ulkoalueiden kasveja säiden
mukaan talvisuojaan siihen
varattuun kasvihuoneeseen.
Joulukuussa vihanneskasvihuoneesta tulee joulukukkahuone ja silloin sähköä kuluu
huoneen ja myyntitilan lämmittämiseen.
– Tällaisessa pääasiassa ulkokasveja myyvässä puutarhassa ei sähkö ole suurin menoerä vuoden mittaan, mutta toki, jos on kylmä kevät,

joudutaan joitakin muitakin tiloja pitämään silloinkin
lämpimänä, tarkentaa Marjut Turunen.
Pariskunnan lisäksi yritys
työllistää sesongin mukaan
kahdesta kuuteen henkilöä,
joista osa on ollut mukana jo
useita kausia.

Puutarha- ja pihakasvit
kiinnostavat edelleen
asiakkaita
Kuten monessa yhteydessä on jo todettu, korona-aika sai ihmiset kiinnostumaan
entistä enemmän pihan ja
puutarhan kunnostamisesta
sekä uusien kasvien ja tarvikkeiden hankkimisesta.
– Kyllä näin on ollut, nyökkäilee alan ammattilainen
Marjut Turunen.
– Intoa oli välillä vähän liikaakin ja hamstrausta näkyi
puutarhakasvien ostossakin
ja ihan kilpailua saattoi tulla
asiakkaiden kesken, kun pelättiin joidenkin suosikkikasvien taimien loppuvan.
– Tulojahan korona-aika
meille takasi, mutta nyt hinnat ovat noususuunnassa
johtuen monesta tunnetusta syystä, mikä aiheuttaa varovaisuutta esimerkiksi kasvien tuottajissa eli viljelijöissä, summaa Marjut Turunen
markkinatilannetta väliportaan näkökulmasta.
– Mutta toisaalta puutar-

ha-alan hinnannousu ei ole
onneksi vielä ainakaan näkynyt ostokäyttäytymisessä ja
kasvit tekevät edelleen kauppansa, ihmiset haluavat vihreyttä ja kauneutta ympärilleen, mikä on iloinen asia.
Kuluvan kesän suosikkikasvit, onko niitä?
Marjut Turusen mukaan
on vaikea arvioida, mistä perennasta tai kesäkukasta tulisi kauden hitti, siihen vaikuttaa niin moni asia. Vuoden
vihannes on kuitenkin valittu
ja se on tuttu tomaatti.
– Kesäkukissa perinteiset
pelargoniat, ynnä muut pysyvät suosiossa, mutta toki
esimerkiksi petunioista tulee
aina uusiakin muunnelmia,
pohtii Marjut.
– Pihakasveista suosituksi
saattaa nousta yllättäenkin
jokin ihan tuttu vanha laji,
esimerkiksi säleikkövilliviiniä
kysellään nyt aiempaa enemmän ja samoin tuurenpihlajaa, joka on sekin itseasiassa
vanha laji, mutta vähän eksoottisempi kuin perinteinen
kotipihlaja.
– Periaatteemme on, että
jos jotakin asiakkaan haluamaa kasvia meiltä ei löydy,
hankimme sen eli otamme
selvää, mistä kasvin saa. Jos
ei saa, kerromme myös asiakkaalle syyn, miksi näin on, sillä se on tärkeää, asiakasta arvostavaa palvelua, korostaa
Marjut Turunen.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
UUSIA POTILAITA OTETAAN
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Hammaslääkärit Jari Seraste,
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MEILTÄ
LÖYTYY PALJON
VAATTEITA,
ASTIOITA,
HUONEKALUJA
YM.
KESÄMAANANTAIT
SULJETTU
6.6.-8.8. AJALLA

LÄHETYSKIRPPUTORI

PORVOO
P
ORVOO

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

Punnitsemme ja maksamme heti!

Tilataksi
Luoma Oy

Keskuskatu 4, Mäntsälä
Puh. 040 196 6505
Av. ti-pe 10 -17, la 10 -14

Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562

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

Laadukasta
pesulapalvelua
Mäntsälän keskustasta
Pesula lomailee 20.–27.6.

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

www.mantsalansanomat.fi

0TVVTUJF# .ÅOUTÅMÅrQ
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Erikoishammasteknikko
Anna Hedlund
·ϕÁǁģīƹϕōĀŲŲĀƬơƤžƹīīƬŒƹ
·ϕØĀŴōžţīŴϕŦžƤţĀǁŦƬīƹϕţĀϕơžōţĀǁŦƬīƹ

jaakko.keipi@gmail.com

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

Laurintie 2, Mäntsälä
P. (019) 688 0012

0400 878 495
0400 314 672

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi
HUOMAA UUSI OSOITE

AUTOHUOLTO
J. MATTILA

Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

p. 044 051 2841
Keskuskatu 11, 04600 Mäntsälä, katutaso
ȕȕȕϭƮļưǵǨļƥļưƉļƮƮļǨϭɭх

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

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׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯخÀǞƵɈɯǞȺȺƚǿƊǶǶƵǞȺȺƊƵǘƮȌɈȌɨƊɈȯǞƮƵǿǿƚɈخ
RɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈƚɨƚƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁشǲǿƊȺɈǞخ

- Sijaisautotñşś͒̓̐Ό͟Ǐƛś
- Huollon noutopalvelu:
Voimme noutaa autosi
huoltoon Mäntsälän alueella.

Carpojat Oy
Maisalantie 11, 04600 Mäntsälä
p. (019) 688 0126
carpojat@msoynet.com
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Kuvat Sanna Alén

Sanna Alén nit ovatkin aina olleet Toinil- della suuri määrä eli taidet-

Toini Virkki-Jukarainen näyttelyn avajaisissa.

Toini Virkki-Jukaraisen seitsemännen itsenäisen näyttelyn avajaiset olivat Mäntsälän Kirjastossa 1.6. Näyttely kantaa nimeä ”Leikkiä se
vain on”. Iloa ja värejä seinillä
riittää. Aiheita on klovneista
näyttäviin akvarellitöihin eri
tekniikoilla tehtyinä, eli varmasti jokaiselle löytyy katseltavaa ja ihailtavaa. Virkki-Jukaraisen käyttämät tekniikat
ovat kuivaliiduista akvarelliin
ja hiilestä lyijykynään. Yhdellä seinällä on ripustettuna
klovni-aiheisia tauluja. Klov-

le mielenkiinnon kohde.
–Olla aina valmis hauskuuttamaan yleisöä, oli tilanne mikä tahansa omassa elämässä, vaatii todella paljon
kyseisessä ammatissa olevalta, toteaa Toini Virkki-Jukarainen.
Koronan kurittaman ja siitä johtuvan eristäytymisen
tiimoilta Toini purki yksinäisyyttään taiteen tekemiseen,
joka onkin Toinille erittäin rakas harrastus. Tauluja syntyikin viime ja tänä vuonna to-

ta riittäisi vielä vaikka kuinka
moneen näyttelyyn.
Inspiraation iskiessä Toinilla on mielessä aina tietty aihe
tai kuva, mutta yleensä käy
niin, että valmis taulu onkin
jotain ihan muuta mitä alun
perin oli suunnitteilla.
–Tuntuu kuin kuva syntyisi
itsestään jonkin sisäisen voiman inspiroimana, Toini kertoo.
Näyttelyyn voi käydä tutustumassa kirjastossa aina
heinäkuun loppuun asti.

Mieskuoron
kesän
yhteislaulut
Jo perinteisiksi muodostuneet Mäntsälän Mieskuoron
yhteislauluillat starttaavat
jälleen tänä kesänä. Niin kuin
moni muukin tapahtuma,
myös lauluillat jäivät väliin
koronapandemian vuoksi.
Tilaisuudet aloitetaan 30.6.
Sääksjärveltä Katrinrannasta.
Heinäkuun paikat ovat Soukkion seuratalo (entinen koulu) 14.7.,Mäntsälän seurojentalo 21.7. ja Numminen, Maija ja Jaakko Helin 28.7.
Elokuussa laulu raikaa
Sääksjärven Louhilinnassa 4.8., Ohkolan seuratalolla 11.8. ja kirkonkylällä Pitäjäntuvalla 18.8. Vielä syyskuulla lauletaan Saaren koululla 1.9.
Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18. Vuosia yhteislaulujen säestäjänä toimineen
hanuristi Jaakko Salosen siirryttyä ajasta ikuisuuteen, hänen työtään säestäjänä jatkaa
Matti Kotavalko Nummisista.
Mieskuoro on uudistanut
tänä vuonna lauluvihkot,
joissa fonttikoko on nyt suurempi. Laulut ovat edelleen
tuttuja ja turvallisia, toki vähän uudempaakin on tarjolla. Esilaulajina toimivat edelleen mieskuorolaiset. Kaikki laulun ystävät toivotetaan
mukaan.

Toimintaohjeita erilaisiin
hätäti
hätätilan
hätätilanteisiin,
ilan
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 40. Lähde: Jari Heikkilä

Kesäpakina

Turvallista kesää

Metsään menevän mieli
Nyt kun elämme jo kiireistä kesäaikaa, pieni päivitys ajankuvaan olisi paikallaan. Kesäisessä kiireessä
törmäänkin sopivasti paperipinojen takaa varsinaiseen tilastojen taituriin. Kyseessä on tietenkin kaikkien tuntema paperin pyörittäjä Aimo Nivaska. Olisiko
ohjeita yleisempien virheiden välttämiseksi näin kesäisinkin?
– Niin, riippuu siitä, miltä kantilta asiaa katsoo. Pelkästään Suomen kielessä on
paljon pieniä pökäleitä, joita herkästi tulkitaan väärin. Esimerkkinä vaan saunavihta, josta löytyy paljon
vastavetoja. Outo juttu, eihän minullakaan ole mitään vihtaa vastaan. Sitäpaitsi, ei kai ketään ole näkynyt, jonka puhelimeen
vastataan hutkimalla itseään koivunoksilla turpaansa. Sitäpaitsi, JuhannusMeijusta voisi myös joku tasapainoilija pahoittaa mielensä, onhan siinä nainen
nimetty koivun kantajaksi.
Jo vain oli iskevästi sa-

nottu, mutta miten nämä
asiat liittyvät kesäisiin kiireisiin?
– Se on vaan nykyisin
keksitty sanamuoto, jonka
nimi on stressi. Vai oletko
kuullut Tauno Palon aikoinaan sanoneen: ”On vaan
niin paljoa stressiä, minä en
kestä”. Pitäisi ottaa vanhanajan rauhoittavat sanonnat taas käyttöön, kuten ”Istu alas, ja rauhotu” tai myöhempi ajankuva ”Älä nyt
viitti vouhottaa”. Myös sympaattinen torusana ajan takaa ”Haista kukkanen” sopisi hyvin nyt niin vihreän valtakunnan valohoitoon vallan vietävästi.
Joskus vaan tulee mieleen, että on sanaton. Ja mitä vielä. Voisi heti kysyä vielä lisää parannuskeinoja kiireen hillitsemiseksi.
– Voi herran jestas! Metsä on täynnä kuusen oksia
ja kissankelloja, käykääpä
kuulolla. Käpyjen keräilyä
voisi myös suositella kaikille. Jopa vain kymmenen minuutin metsässä käynti auttaa ahdistukseen. Näin sa-

novat asiantuntijat. Uskokaamme siis heitä. Eikä
metsä ole ollut pelkästään
miesten mellastuspaikka,
vaan myös naisväki on ottanut metsän kiitettävästi omakseen jo aikapäiviä
sitten. Metsähän sopii meille kaikille. Menkäämme siis
kaikki metsään rauhoittumaan kiireen vilkkaa.
No niin, metsään meni tämäkin haastattelu,
ihan positiivisessa hengessä kuitenkin. Ainakin omalla kohdallani usko Suomen
metsiin ja sen tulevaisuuteen on aina ollut vahva
kuin visa ja koivu, yhdessä
ja erikseen. Eikä sitä vihtaakaan kukaan ole ollut vastaan.
Hyvää luontokesää kaikille!
Toivottaa
Hermo Eines

Hattu
H
tt päässä, hellesäässä. Aikuisen iholle aurinkorasvaa,
kun UV-säteilyn määrä kasvaa.
Lapsille auringon suojaksi paita,
maitotuotteet happanemisen estämiseksi kylmään tilaan laita.
Allergialääkkeet mukaan, heinänuhasta, hyttysen pistosta
tai paarman puremasta ei tykkää kukaan.
Allergisen reaktion voi aiheuttaa ampiainen tai kyy,
vaarana voi olla jokin muukin yllättävä syy.
Punkeilta pitkä vaalea vaatetus parhaan suojan tuo,
Pu
o,
siitä on helpompi havaita otukset nuo.
Torilla voi olla vaarana lokki, joka kädestäsi jäätelön
To
ön
tai kahvipöydältä ruuan pois nokki.
Ongenkoukkuun on kiinni jäädä monta tapaa,
älä sähkölinjan alla kanna hiilikuituvapaa.
Siis
is etäisyyttä kaveriin pidä, jottei koukku kiinni nappaa
ppaa
ja sähköisku vapaa pitkin voi tappaa.
Kuumuudessa hikoilu ja haihtuminen nestehukan luo,
siis vaikkei jano ois, niin riittävästi juo.
Maalaisjärkeä kun käyttää, tulevaisuus turvallisemmalta näyttää,
muista siis juomapullo täyttää.
Vedessä kiiltäväksi lakatuille varpaille voi olla vaarana hauki,
vesillä sepalus pidä kiinni, eikä auki.
Veneeseen alkusammutin, airot ja äyskäri mukaan,
eihän ilman pelastusliiviä vesille lähde kukaan.
Tarkasta ennen veteen hyppyä, ettei ole matalaa tai estettä
ja veressä ole alkoholi nimistä nestettä.
Aikuisen paikka vedessä on lapseen nähden syvä puoli,
uimalla rantaviivan suunnassa pidä kunnosta huoli.
Katso, ettei lemmikit ja lapset tyhjään autoon yksin kuumalla
säällä jää, ota huomioon aina sää.
Vieraalla paikkakunnalla GPS sijaintisi näyttää,
muista 112 sovellusta apua hankkiessa käyttää.
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Tervetuloa kesän vaateostoksille!
✿ kesämekkoja
✿ tunikoita
✿ kesäneuleita
✿ puseroita

✿ hameita
✿ legginsejä
✿ farkkuja
✿ collegehousuja

✿ sukkia
PALJO
✿ alusvaatteita ERIL N
AISIA
✿ huiveja
MATTOJA
✿ ym. ym.

POPUP-MYYNTI
Keskuskatu 5, Mäntsälä
(Kipa-kirjakaupan vieressä)

Tervetuloa!

Vain käteismaksu.

Avoinna ma-pe klo 10-18,
la klo 10-15

Kesäostoksille Kipaan
LAPSILLE PALJON
KESÄKIVAA

katuliidut
hiekkalelut
puuhakirjat
tarrakirjat
matkapelit
palapelit
puuhapaketit
lastenkirjat
TopModel ja
MonsterCars -tuotteet

KESÄTULIAISIA
❀ vieraskirjat
❀ mökkikirjat
❀ saunakirjat
❀ muistikirjat
❀ ajatelmakirjatt
❀ runokirjat

Mäntsälä-muki

k
keskusta-alue
ja
hhaja-asutusalue

22 €

k
karttapaketti
((sis. 2 karttaa)

A
Autoilijan
TTIEKARTTA
2022
2

Loput
vuoden 2022
KALENTERIT

Mäntsälä-aiheiset
POSTIKORTIT

LOPPUER Ä!

M
MÄNTSÄLÄN
ALUEKARTAT
A

,BVOJJUONNITTELUKORTIT
ja KUTSUKORTIT
LFTÊOFSJKVIMJJO

-50%

Kesäterveiset
Mäntsälästä
Kesäterveiset
Mäntsälästä

Terveiset
Mäntsälästä

Te
T
erveiset M
äntsäläs

tä

Hyvä valikoima
Mäntsälän
KOTISEUTUKIRJOJA
NN
-FWBOUPPLZMÊLJSKB
4BUBWVPUUB.ÊOUTÊMÊTTÊ
1JUÊKÊOUVWBOUBSJOPJUB

O
Osta
rippirip
lahjaksi
la
kirja
ki
Sankaritarinoita
nuorilta nuorille

Sankaritarinoita
tytöille

Sankaritarinoita
pojille

LEVANTOO,

KYLÄ JOKA NOUSI TUHK ASTA

-BTUFOKESÄHATUT
JA LIPPIKSET
-BTUFOKBBJLVJTUFO
KALASTAJALAKIT
LASTEN
KESÄSANDAALIT

KESÄHINTAAN
TARJOUS

Matkalla itsenäiseen
elämään

Hyvä valikoima
RAAMATTUJA

Tule tutustumaan valikoimaan!!

tBLSZZMJWÊSFKÊtWFTJWÊSFKÊtÚMKZWÊSFKÊ
KÊ
tTJWFMUJNJÊtQVVWÊSFKÊtUVTTJLZOJÊ
tNBBMBVTQPIKJBtNBBMBVTMFIUJÚJUÊZN

5 € / kpl

Matkalla siellä,
elämän tiellä

Kipa on myös ASKARTELUUja TAIDETARVIKEKAUPPA

,FWÊUQJQP 10,-JQQBIVJWJ 5,-

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

5ZLLÊÊNFJTUÊ
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Juhannuksen aikaan
On jälleen meillä kesä kauneimmillaan
ja kukat monet aukaisevat nuppujaan
ja väriloisto hivelee silmää monin eri sävyin.
yin.
Kyllä Suomen luonto on
sanoinkuvaamattoman kaunis.
Pihakeinussa istuessani ihailin puiden ja nurmikon
vihreyttä ja sitä kukkien loistoa ja värien rikkautta
mitä ympärillä oli.
Ja entäpä se lintujen konsertti puissa ja viserrys,
rrys,
oikea kesäkonsertti taiturien tulkitsemana.
Kyllä Taivaan Isä on antanut meille paljon
kaunista katseltavaa ja kuunneltavaa.
On kukkivat syreenit, tuomet ja omenapuutt
täydessä kukassaan ja luonnonkukkien loisto
to
pihoilla ja nurmikoilla.
Se lämmittää jokaisen mielen.
Satuinpa kuulemaan lähellä myös satakielen
n
ihanan laulun ja liverryksen ”mestarimuusikon”,
on”,
joka antoi monet ihanat sävelet ilmoille
tuoden oikean kesätunteen rintaan.
Sitä moninkertaista ihanaa viserrystä
n
ei voita mikään muu, eikä pysty kilpailemaan
kukaan sen kanssa.
Se on taiturin ja mestarin työtä.
Käkikin kukahteli monta kertaa peräkkäin
oja,
metsikön reunassa ja laskin sen kukuntakertoja,
niitä oli yli kymmenen.
n
Vanhoissa kesä- ja juhannustaioissa sanottiin
nustaa,
ennenvanhaan, että kukuntakerroista voi ennustaa,
kuinka monta elinvuotta on vielä jäljellä.
Mene ja tiedä.
Kuljin sitten kotikyläni Nummisten Nordbon sillalle
ja katselin upeaa koskea, jossa vesi virtasi
solisten eteenpäin valtoimenaan.
Kuinkahan monet vuosisadat se on kulkenut
siitä Porvoonjokea pitkin mereen,
ähnytkään
ja mitä kaikkea se on vuosien saatossa nähnytkään
ja matkallaan kokenut.
Se on varmasti ollut muistorikasta aikaa
ja tuonut sillalle katselijoille mielenkiintoaa
ja muisteloita vesivirran mukana.
us
On jälleen suven kaunein aika ja Juhannus
monien ruusujen ja kukintojen kera.
Muistelen mielessäni niitä monia
juhannusaattoaamuja, kun isän kera haettiin
ettiin
yhdessä tuoreet koivut rapun pieleen.
Ne antoivat oikean juhlatunnelman vehreydellään,
kun rappusissa kuljettiin.
Se antoi oikean juhannusmielenkin jokaiselle erikseen.
Tärkein ja muistorikas oli aina myös
juhannuskokko, joka paloi räiskähdellen
rannassa ja myös vanhan Nummisten
ustuntua
työväentalon luona tuoden oikeaa juhannustuntua
rannalla juhlijoille.
Kokko paloi myöhään kesäiseen iltaan
ja lopuksi tanssittiin vanhassa juhlasalissa
työväentalossa aamuyöhön asti.
Juhannukseen kuului myös ennenvanhaan
taikoja, monenlaisia sellaisia.
Esimerkiksi sanottiin muun muassa:
että niin monta kekälettä kun jäi palamattaa
kokosta, niin monta vanhaa piikaa jäi kylään.
än.
katolle
Tai sitten, kun saunavihta heitettiin talon katolle,
niin mihin ilmansuuntaan tyvipuoli jäi,
niin sieltä tuli tytölle sulho.
Tai jos myös emännän hameesta repäistiin palanen
ja sidottiin se lehmän jalkaan,
niin lehmät osasivat tulla kotiin takaisin.
Juhannuksen aikaan tehtiin myös vispilänkauppoja;
eli pojat kävivät tyttöjen aittojen ovella
lukemassa lorujaan.
”Siulle sanon tyttö kaunis, tässä olis poika siulle valmis.
Tule ja avaa ovi minulle, niin tuon onnen sinulle.”
Muutaman kerran juhannuksena näyteltiin myös
nuorisoseuran kesken Nummisten kosken rannassa
nnassa
näytelmää Tukkijoella.
Se antoi oikean juhannustunnelman kaikille,
olin itsekin usein siellä mukana näyttelemässä.
ä.
Se oli mukavaa aikaa.
Toivon kaikille teille oikein Hyvää kesää ja Juhannusta!
uhannusta!
Aini Kähkönen
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lultaan ja ruumiiltaan”. Näin nenpotku päästä Helsingis-

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja edistäminen on vähitellen tunnustettu maailmanlaajuiseksi prioriteetiksi, samoin kuin
pyrkimys tehdä talouksistamme hiilineutraalimpia.
Tiedeyhteisö on tarjonnut
meille vankkoja todisteita ja
oivalluksia, ja nyt on meidän
tehtävämme toimia. Voimme aloittaa asettamalla inspiroivia, pölyttäjänkokoisia
prioriteetteja tälle keväälle.
Mehiläiset ovat välttämättömiä planeettamme ja ihmisten hyvinvoinnille. Eräänä ahkerimmista pölyttäjistä
mehiläiset tekevät lujasti töitä pitääkseen satomme kasvussa ja puutarhamme, peltomme ja metsämme terveinä.
Luonnon monimuotoisuudella tarkoitamme elämän monia ilmenemismuotoja eri ekosysteemeissä, kuten tietyllä alueella asuvia
kasveja ja eläimiä. Luonnossa
kaikki liittyy kaikkeen, ja jos
menetämme mehiläisemme,
menetämme aivan liikaa.
Kun puhumme kestävästä kehityksestä, keskitymme
usein jätteiden vähentämiseen ja niiden vastuulliseen
käsittelyyn sekä ostotottumustemme muuttamiseen
kestävämpään suuntaan. Fiskarsin Happy Bee -kampanjalla halutaan keskittyä myös
asioihin, joita kasvatamme ja
luomme itse. Maailman meno voi toisinaan
an tuntua ylitsevuotavalta, mutta onneksi on asioita,
a, joissa voimme ottaa
ttaa
vastuun omiin
iin
käsiimme, kuuten auttamallaa
mehiläisiä me-nestymään.
Voit
luo-da mehiläisys-tävällisen keiitaan puutarhaaaasi tai parvekkeellesi
ellesi
muutaman yksinkerksinkertaisen vinkin avulla:
vulla:

1. Ensimmäinen vinkki on
todella helppo toteuttaa. Valitse pala maata ja tee mahdollisimman vähän –
luonto tietää itse
parhaiten, miten
toimia.
2. Leikkaa nurmikkoa harvemmin ja poista heti leikkuujätteet.
3. Istuta kotoperäisiä luonnonkukkia ja kukkivia kasveja puutarhaasi ja ikkunalaudoillesi, voit
nauttia kauniista näkymistä
mehiläisten juhliessa. Tiesitkö, että mehiläiset rakastavat
violettia väriä?
4. Älä käytä torjunta-aineita – ne vahingoittavat mehiläisiä ja muita pölyttäjiä. Valitse tarvittaessa luonnolliset, myrkyttömät vaihtoehdot. Ja etsi korkealaatuisia,
luonnonmukaisia siemeniä
ja kasveja.
5. Mehiläishotelli mahtuu
melkein mihin tahansa tilaan
– monet mehiläislajit ovat
yksinäisiä ja pesivät turvallisessa puu- tai bambukasassa. Itse tehdyt mehiläishotellit ovat ihana lahja.
6. Kesän lämpiminä päivinä tarjoa mehiläisille juomapaikka laittamalla ulos matala pienillä kivlllä sisustettu
vesiastia. Kivet estämään mehiläisiä hukkumasta.
Happy Bee -kampanjalla halutaan rohkaista kaikkia puutarhaharrastajia huomioimaan pienet apulaisemme, jotka työskentelevät väsymättä meidän ja planeettamme hyväksi. Useita mehiläislajeja uhkaa sukupuutto, joten meidän on syytä toimia ja auttaa mehiläisiä.
Kansainvälistä mehiläisten päivää (World Bee Day)
vietettiin toukokuussa. Mehiläiset otetaan huomioon
myös Fiskars Villagessa, jossa osa historiallisen ruukkikylän nurmikkoalueista jätetään niityiksi mehiläisille ja
muille pölyttäjille.

määrittelee ohjaaja Pasi Lampela näyttelijä Martti Suosalon. Suomalaisille elokuvista,
teatterista ja televisiosta tuttu Martti Suosalo tulee ihmisenä tutuksi Johanna Venhon
erinomaisessa kirjassa ”Martti Suosalon tähänastinen elämä” (WSOY 2022, 491 s).
Kirja kuvaa nyt 60-vuotiaan suosikkinäyttelijän monivaiheista polkua oululaisen
työläisperheen pojasta Turun välivaiheen kautta Oulun
Nuorisoteatteriin, jonka merkitys nuoren pojan tulevalle
kehitykselle oli aivan ratkaiseva. Jalkapalloura sai jäädä,
samoin lukion koulunkäynti.
Näytteleminen ja teatteri vei
nuoren miehen, joka ajelehti erilaisissa kesätöissä vaihtelevasti ennenkuin Teatterikorkeakoulun ovet kolmannella pääsy-yrittämällä Martti Suosalolle aukenivat.
Teatterikorkeakoulu Helsingissä muutti koko Martti
Suosalon elämän, koko näyttelemisen. Opettajana toimi
koulun rehtori Jouko Turkka,
kaikki neljä vuotta. Kirjassa
Suosalo kertoo erittäin värikkäästi kokemuksiaan Turkan
opetustavoista, joissa oppilaiden fyysinen rasittaminen
oli eräs keskeinen tapa.
Turkan johtamisaikana Teatterikorkeakoulu oli laajasti
julkisuudessa erityisesti Turkan opetusmetodien kautta, mutta nyt Suosalon kuvaus oppiajastaan on paitsi raju, myös tunnustusta antava.
Erilaiset oppilastyöt antoivat nuorille paitsi opetusta,
myös kannustusta vaativaan
ammattiin. Suosalon kurssitoverit Turkan ajalta ovat
vallanneet suomalaisen julkisuuden vuosikymmeniksi
Mari Rantasilasta Kai Lehtiseen ja Mikko Kivisestä CarlKristian Rundmaniin.
Kaikkiin Turkan oppilaisiin ”diktaattori jätti vahvat
jäljet”.

Ryhmis opetti
Vastavalmistuneelle näytte-

sä Ryhmäteatteriin. Ensin vähän, sitten vähän enemmän.
Se oli kuin ”uusi teatterikoulu”, toteaa Suosalo oppivuosistaan.
Hän pääsi paikkaamaan
Matti Pellonpäätä kesäksi Suomenlinnan kuusituntiseen Taru Sormusten herrasta -näytelmään. Siitä ura urkeni. Nuori näyttelijä toi heti esille tinkimättömän luonteensa. Työt tehdään aina
huolella, esityksiin valmistaudutaan kunnolla ja vastuullisesti. Kirja kuvaa hyvin
tätä Martti Suosalon näyttelijätyön ominaispiirrettä. Taiteilijaelämän boheemisuus ei
ole Suosalon tapa työskennellä. Turkkalainen kurinalaisuus ennenminkin, silloin
kun töitä tehdään. Oli roolina sitten Irwin tai Sibelius.

Ajelehtiva nuori mies
Kirja kuvaa erinomaisen elävästi nuoren miehen levotonta elämää Helsingissä.
Asumisratkaisut ovat monenkirjavat. Levoton nuorimies ei tahdo asettua oikein mihinkään. Luonteeltaan Suosalo määrittelee itsensä perässähiihtäjäksi, hän
on ikuinen pikkuveli, ei päällepäsmäri.
Kunnes ravintola Manalan
baaritiskillä yksinään istuva kolmekymppinen saa viereensä naisen, joka muuttaa
nuoren miehen elämän täydellisesti. Toimittaja, dokumenttielokuvien tekijä Virpi
Suutarista tulee Martti Suosalon vaimo ja kolmen lapsen äiti.
Kokonaisuudessaan kirja
Martti Suosalosta avaa lukijalleen laajan kuvan meille tutusta kasvosta. Ehkä päähenkilöstä johtuen lukijalle jää
mielikuva, että Martti Suosalo pitää edelleen jotain sisällään. Mitä? Sen tietää vain
Martti Suosalo.
Lukekaa ja nauttikaa.
Pekka Hurme
Kaukalampi, Mäntsälä
Kuva Elina Alanko

Martti Suosalon tähänastinen elämä -kirja on myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
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Sinun juhlasi
on minun juhlani!

KEHYSTEN
KESÄALE
Kehykset alk.

Yli 10 vuotta
ammattitaitoista pitopalvelua

tRippijuhlat

10 €

tHäät
tPerhejuhlat

Tarjous koskee silmälasipaketin (kehykset + linssit) ostajia.
Ei muita alennuksia.

Hei, huomioithan että juhannuksesta alkaen
olemme suljettuna lauantaisin 25.6.–6.8.

tMuistotilaisuudet
tYritystilaisuudet
MEILLÄ ON MYÖS NOUTOPALVELU:
Voit tilata tuotteita tilaisuuksiisi ja
noutaa ne sovitusti keittiöltämme.

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

Juhlapalvelu Catyas Catering Oy

$MDQYDUDXVQHWLVVlZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

BTJBLBTQBMWFMV!DBUZBTåtXXXDBUZBTå

Puustellintie 10, 04660 Numminen

050-343 4341

KESÄ ON SAAPUNUT

PUUTARHALLE!
Reilu valikoima erilaisia perennakasveja,
koristepensaita, hedelmä- ja lehtipuita,
havukasveja, alppiruusuja, ruusuja,
köynnöskasveja, vesikasveja ja tietenkin

SUPERIHANIA KESÄKUKKIA
JA AMPPELEITA!!

Puutarhaset Järvenpää
(ent. Järvenpään Pihapalvelu) info@puutarhaset.fi
Näretie 2, 04480 Haarajoki, Järvenpää (Vanhan Lahdentien varrella), p. 09-283 585

PALVELEMME: ark. 9-19, la-su 9-18

Tervetuloa!
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen talojen vanhimpaan kastiin,
Kauppa, koulu sekä nuorisoseuran-, työväen- tai seurojentalo ovat olleet suomalaisten kylien kulmakiviä läpi
vuosikymmenten. Kyläkaupat ja koulutkin ovat vähentyneet, mutta monella kylällä kohoaa vielä erilaisia seurojentaloja kuin aikaa uhmaten. Osassa niistä on vilkastakin toimintaa, osa on jäänyt
vähälle käytölle tai peräti rapistumaan, mutta Nummisten seurojentalo on nyt heräämässä uuteen eloon.

Kansalaistoiminnan
tukipilarit
Nuorisoseurojen, työväenyhdistysten, vapaapalokuntien,
maamiesseurojen ym. yhdistysten talot ovat olleet yhteisöllisyyden ilmentymiä jo
paljon ennen kuin kyseinen
termi on tullut muotisanaksi. Taloissa on kokoonnuttu
muun muassa aatteellisten
asioiden ääreen, teatteri- ja
musiikkiharrastuksiin, urheilutapahtumiin, elokuvaesityksiin ja tietysti tanssimaan.
Kunnan kirjastotoimintakin
on saattanut alkaa seurojentalolta.
Vilkkaimmillaan talojen rakennustoiminta oli 1900-luvun alussa ja 20- ja 30-luvuilla, mutta taloja on rakennettu vuosikymmenten mittaan
vielä 50- ja 60-luvuille asti.
Suunnittelijoita on riittänyt
nimekkäistä arkkitehdeistä
kansanrakentajiin, ja tiloiksi vakiintui vähitellen korkea,
näyttämöllinen sali, eteisaula ja tila tapahtumien kahviota varten. Tällä hetkellä Suomessa on erilaisia yhdistystaloja noin 2500, joista neljäsosa on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi.

Seurojentalo vai
seuraintalo?
Nummisten seurojentalo ei
rakennuksena yllä yhdistys-

vaan se on rakennettu 50-luvun puolivälissä hartiapankkina talkoilla Kylänmäki-nimisen kiinteistön alueelle ja
edustaa ns. kansanarkkitehtuuria. Nummisten kylän keskusta kuuluu Museoviraston
suojelemaan rakennettuun
kulttuuriympäristöön, joten
talon ulkoasuun ei saa tehdä
olennaisia muutoksia.
Nuorisoseuran-, työväentai palokunnantalon nimen
yksikkömuoto on selvä, mutta jos talo on useamman yhdistyksen aikaansaannos,
voi monikkomuoto vaihdella. Seurojentalo on varmastikin virallinen nimitys, mutta puhekieli synnyttää omia
muunnoksiaan.
– Seuraintalo kuulostaa
jopa runolliselta, tuumii yksi Nummisten seurojentalon nykyisistä omistajista, Isa
Kukkapuro-Enbom, joka on
miehensä Henrik Enbomin
kanssa muuttanut pysyvästi asumaan Nummisiin elokuussa 2021, mutta he ovat
jo 90-luvun lopulta viettäneet kesiään Nummisten kylällä.

Nummisten
Ruokala rakentuu
Tapahtumataloon
Mäntsälän kunnan laitettua Nummisten seurojentalon myyntiin päättivät mm.
Trash Design -yrityksestään
tunnetut Isa ja Henrik sekä
Nummisten Ruokalan ravintoloitsijat Katriina Heimonen ja Ismo Haapala ostaa
sen yhdessä tuumin ja kaupat lyötiin lukkoon kesäkuussa 2021. Nummisten Ruokala
sulki ovensa vanhalla Nummisten koululla heinäkuussa 2021 ja uuden, mutta samaa nimeä kantavan bistrotyyppisen ruokaravintolan
rakentaminen seurojentalolle alkoi.
Koska talossa ei ole ollut
pysyvää ravintolaa tai kahviota aiemmin ollenkaan, on
uuden, säädökset täyttävän
Kuva Terttu Heikkinen

Kuva Terttu Heikkinen

Nummisten
Tapahtumataloksi
uudestisyntyvä
seurojentalo.

Avajaistapahtuma
heinäkuussa saa
hymyn huulille
yhdelle Tapahtumatalon omistajista eli
Isa KukkapuroEnbomille.

ravintolan keittiön ja saniteettitilojen rakentamisessa
ollut paljon työtä. Tällä hetkellä tähdätään siihen, että
kesäkuun loppupuolella ravintola avautuu ja rakennettavalta terassilta päästäisiin
ihailemaan kylämaisemaa.

rin ja perinnerakentamisen
ystävät ry eli yksi asia johtaa
toiseen, hymyilee Isa Kukkapuro-Enbom.

Vintageklassikoita
näyttämölle

Nummisten kylältä koulukaan ei ole kadonnut, vaan
vuonna 2013 valmistunut
uusi koulu sijaitsee samalla
mäellä Nummisten Tapahtumatalon kanssa ja yhteistyötä sen kanssa on jo tehty. Jo
aiemminkin vanhan koulun
aikaan seurojentalon sali toimi koulun liikuntasalina. Nyt
yhteistyötä on viritelty liittyen uuden koulun puutarhaprojektiin, jonka yhteydessä
rakennettiin talkoilla Tapahtumatalon päädyn lähettyville lehtikomposti.
– Tarvitsemme itsekin sellaista ja kun koulun väki kysyi
lupaa sen laittamiseen tähän
tontille, innostuimme menemään mukaan puuhaan, selvittää Isa tätä kiertotalousaatteeseen täydellisesti sopivaa hanketta.
– Yhteistyötä Tapahtumatalon kanssa teemme mielellämme jatkossakin, mainitsee Nummisten koulun
rehtori Kirsi Laine kertoessaan puhelimitse puutarhahankkeesta, johon on saatu ohjausta Keudalta ja joka
on koulun 2- ja 5-luokkalaisten oppimisprojekti. Luokkien opettajat ovat Mia Meri ja

Kun juhlasalin kunnostus valmistuu, sitä voi vuokrata erilaisiin tapahtumiin ja juhliin.
Salin näyttämölle rakentuu
Kukkapuro Vintage -näyttelytila, jossa pääsee ihailemaan 89-vuotiaan muotoilijalegenda Yrjö Kukkapuron
klassikkohuonekaluja. Salinkin käyttöön on saatu muutaman mutkan kautta Kukkapuron alun perin Otaniemen Dipoliin suunnittelemia
ja sittemmin käytöstä poistettuja tuoleja. Kierrätystalouden edistämiseen erikoistuneet Isa ja Henrik aikovat
myös järjestää alan koulutustapahtumia ja vintagekirpputoreja.
– Jotta voitaisiin anoa muidenkin alueen rakennusten
kunnostusavustuksia ja apurahoja kulttuuritapahtumiin,
perustettiin sitten yhdistyskin eli Nummisten kulttuu-

Uusi väri seiniin löytyi etsimällä
ympäristön rakennusten
väreihin sopivaa keltaista.

Yhteistyötä yhteisön
ja kestävän kehityksen
hyväksi

Vitriiniin on tulossa
asiakkaiden nähtäväksi
seurojentalon kunnostuksen
yhteydessä löytyneitä
menneiden aikojen muistoja
Katri Heimosen talteen ottamina.

Pauliina Suvanto, ja mukana
projektissa on myös vanhempainyhdistys.

Bösendorfer
goes to Numminen
Tapahtumatalon juhlasalin
avajaistapahtuma on sekin
monen hyvän yhteensattuman kautta heinäkuussa 8.10.7. järjestettävä, ei enempää tai vähempää kuin Numminen Piano Festival. Siellä
esiintyy tunnettuja niin klassisen musiikin kuin jazzinkin
pianotaitureita arvokkaan ja
kaunissointisen wieniläisen
Bösendorfer-konserttiﬂyygelin äärellä.
– Tapahtumien järjestyminen oli onnekkaiden sattumien summa. Nummisissa asuva hienopuuseppä ja F-Musiikin pianoverstaalla työskentelevä Henri Lidsle sai viime syksynä sienimetsällä ajatuksen kylällä järjestettävästä pianofestivaalista, kertaa
Isa idean isän luvalla tapahtumien kulkua. Lidsle oli nimittäin saanut työnantajaltaan
tarjouksen, että saa lainaan

Kuvat Isa Kukkapuro-Enbom

Bösendorfer-konserttiﬂyygelin, jos löytää tarpeeksi korkeatasoisia muusikoita sopivaan paikkaan.
Sittemmin pianonkorjausmatkalla nummislaisen perheen luona Henri Lidsle kuuli, että heillä puolestaan oli
yhteyksiä yhdysvaltalaiseen,
vuonna 2017 kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun
voittaneeseen Mackenzie
Melemediin. Hän asuu Suomessa ja on ihastunut Nummisten maisemiin ystäviensä
kautta. Kyseinen pianovirtuoosi halusikin esiintyä Nummisissa järjestettävässä konsertissa, ja kun paikkakin löytyi, oli konsepti valmis. Melemedin myötä löytyi sitten
joukko muitakin nimekkäitä
pianisteja.
– Tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi lupautui tietysti
itseoikeutetusti Henri Lidsle, iloitsee Isa Kukkapuro-Enbom toivottaen pianomusiikin ystävät lämpimästi tervetulleeksi tähän tapahtumaan,
jossa on tarjolla kolmena päivänä yhteensä viisi soolokonserttia.
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evidensia.fi
PALVELEMME NORMAALISTI

Olemme sinun ja
lemmikkisi apuna
koko kesän!
Eläinlääkäriasemamme on kesällä
normaalisti auki. Palvelemme
ma – to 8–20 ja perjantaisin 8–18.
Puhelinlinjamme on auki arkisin jo
alkaen klo 7.30. Tervetuloa!
Varaa aika evidensia.fi tai soita 0201 750 100

Mäntsälän eläinlääkäriasema
Mäntymäentie 3, 04600 Mäntsälä
p. 0201 750 100 (ark. alkaen jo 7.30)
Avoinna ma–to 8–20, pe 8–18
Soitto 020-alkuiseen numeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08€/puhelu + 0,07€/min ja matkapuhelinliittymästä 0,08€/puhelu + 0,17€/min

KYSY LISÄÄ!

AVOIMIA PAIKKOJA
ESKARISSA JA 3-5 V.
VARHAISKASVATUSRYHMÄSSÄ

Pyörähuolto
M. Mattila
- Polkupyörien huollot
- Murtomaasuksien voitelut
- Lumilautojen ja
laskettelusuksien voitelut
- Luistinten teroitukset
ja terien muotoilut
Laurintie 2, Mäntsälä

(Autohuolto J. Mattilan yhteydessä)

Puh. 044 241 4744 (Midi)
pyorahuoltom.mattila@gmail.com
Ma-pe klo 9-17, la ja su sop. mukaan
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Mittatilauksena valmistetulla
takkasydämellä lisää
lämmitystehoa
Takkasydämen kiertoilmalämmitys muuttaa
avotakan tehokkaaksi lämmityslaitteeksi ja
tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.

Katso lisää kotisivuiltamme

100% kotimaista työtä

Ammattitaidolla vuodesta 1989

www.

HORMIC¿

Meiltä myös:

- Savupiippujen kunnostukset
- Hormikuvaukset ja kartoitukset
- Piipunhatut - Tikkaat
email:

KRUPLF#KRUPLF¿

puh:

0400-885055
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Parvekkeella grillaaminen on sallittua
– kunhan sen tekee paloturvallisesti
Helatorstain tienoilla moni otti grillin talviteloilta ja
ryhtyi kokkauspuuhiin parvekkeella tai terassilla. Ympäristöön leviävät grillaamisen tuoksut saattavat herättää naapureissa ruokahalun sijasta ärtymystä, ja tilanne voi poikia yhteydenottoja
myös taloyhtiön hallitukselle
tai isännöitsijälle.
Tilanteen ratkaisemiseksi hallituksen ei kannata kuitenkaan suoralta kädeltä ryhtyä puuhaamaan parvekkeille grillauskieltoa. Kiellon valvominen olisi melko hankalaa, eikä taloyhtiöllä ole sopivia puuttumiskeinoja kiellon
rikkomiseen.
– Periaatteessa kiellon jatkuva rikkominen voisi johtaa hallintaanottoprosessiin,
mutta käytännössä rikkeellä
tulee olla yhtiön ja sen asukkaiden kannalta riittävä merkitys. Grillaamisesta tällaista
tuskin yleensä muodostuu,
sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.
Tästä syystä Tapio Hal-

M. Sihlman Oy

www.msihlmanoy.fi

Maanrakennustyöt 4:lla pyöräalustaisella kaivinkoneella ■ Traktorityöt
Mikko Sihlman 040 715 8858
Lauttatie 8, 07560 Pukkila

rsiTienva
niittoa

Löydät myös
Facebookista

LUE NÄKÖISLEHTI
www.mantsalansanomat.fi
MÄNTSÄLÄN KUNTA KESÄLLÄ 2022
Kunnantalo (Heikinkuja 4) suljetaan to 23.6. klo 14,
avoinna seuraavan kerran ma 27.6.
Kunnantalo on suljettu ajalla 4.7.–31.7.2022
Mäntsälän kunnan puhelinvaihde on avoinna ma klo 8–17, ti-pe klo 8–16.
Rakennusvalvonta toimii kesällä rajoitetusti siten, että aloituskokouksia ja
katselmuksia tehdään tapauskohtaisesti sopien.
Näistä voi tiedustella ja sopia rakennustarkastajien kanssa joko sähköpostitse
tai puhelimitse. Lupia ei myönnetä 23.6.–2.8.2022 välisenä aikana.

tia suosittelee, ettei taloyhtiö kirjaisi parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ilman hyviä perusteluja yhtiön järjestysmääräyksiin.
– Grillatessa kannattaa silti mahdollisuuksien mukaan
huomioida naapureita, jotta
turhilta kiistoilta vältyttäisiin,

Haltia muistuttaa.
Aina on tärkeää myös huolehtia ruuanlaiton paloturvallisuudesta eli pitää grilli riittävän etäisyyden päässä
puisista rakenteista ja muista
syttyvistä materiaaleista niin
kauan, että grilli on kunnolla jäähtynyt.

Kauppinen-Ketoja Päivi, lomalla 23.–27.6 ja 8.–22.7.
ƖñņǍņ̩řñƵƖƖņŨğŨ̿řğƭųŖñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
Pyhälä Susanna, lomalla 27.6.–10.7 ja 25.7.–7.8.
ơƵơñŨŨñ̩ƖǔŀñŝñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
Rissanen Jouni, lomalla 4.7.–31.7.
ŖųƵŨņ̩ƙņơơñŨğŨΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘

040 314 5468
040 314 5915
040 314 5465

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut
Mäntsälän toimipiste on suljettuna 4.–31.7.2022. Osa henkilökunnasta on
kiinnioloaikana töissä ja heidät tavoittaa maaseututoimen palvelunumerosta
040 314 5266 tai kunnan vaihteesta (019) 264 5000.
Toimitilapalvelun kiireelliset vikailmoitusasiat päivystysnumeroon
puh. 0400 841 320.

Järjestän, sisustan ja stailaan koteja
pienellä budjetilla ja suurella sydämellä.
Varaa ilmainen tutustumiskäynti 040 169 3885 / Hanna-Maria

Kansalaisopisto (Vanha Porvoontie 19) on suljettu 20.6.–31.7.2022
Kirjaston kesäaukioloajat ovat voimassa 30.5.–28.8.2022
MA-KE asiointi on mahdollista klo 8–22, palveluaika on klo 13–19,
muut ajat omatoimiaikaa.
TO-PE asiointi on mahdollista klo 8–20, palveluaika on klo 11–16,
muut ajat omatoimiaikaa.
LA-SU asiointi on mahdollista klo 6–18 omatoimisesti.
Kirjastoauto ajaa kesäkuun ajan MA-TI iltapysäkit ja lähtee reiteille kesätauon
jälkeen 15.8.
Juhannuksena to 23.6. asiointi on mahdollista klo 8–16,
palveluaika on klo 11–16. Pe-la 24.–25.6. asiointi on mahdollista klo 6–18
omatoimisesti. Su 26.6. kirjasto on suljettu. Palautusluukku on suljettuna 23.6.
klo 16 – 27.6. klo 9.
iņơāƭņğėųƭ͘ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ̶͘řņƙŖñơƭų
Maankaatopaikka (Suoniityntie) on suljettu ajalla 4.7.–31.7.2022.
Ongelmajäte- ja SER-romun keräyspiste (Mäntymäentie 2)
avoinna ajalla 4.7.–31.7.2022 ma-to klo 7–15.30, pe klo 7–13.30.
Mäntsälän kodit Oy:n toimisto on avoinna vain ajanvarauksella.
Heinäkuussa 7.7.–28.7. suljettu.
Kiinteistönhoito: ISS Palvelukeskus p. 020 015500 (24h/vrk)
ƭñņ͘ƖñŝǍğŝƵřğơřƵơΖņơơ̩Ǧ̩͘͘

KESÄÄN LUKEMISTA
JA VIRTAUSTA

Kelan toimisto̹͘ǎǎǎ̩řğŝñ̩Ǧ̺͘͘ųŨ͘ñǍųņŨŨñ͘ƙñŖųņƭğƭƵơƭņ͘ǍñņŨ͘ğƭƵřāƭğğŨ͘
ajanvarauksen varanneille. Kelan asiakaskone on vapaasti asiakkaitten
käytettävissä itsenäiseen asiointiin, ei neuvontapalvelua/avustamista.
Palvelupiste on suljettu ajalla 4.7.–31.7.2022.
Varhaiskasvatusasioissa päivystävät seuraavat päiväkodit:
Hyökännummen päiväkoti ajalla 27.6.–31.7.2022
Kaunismäen päiväkoti ajalla 27.6.–31.7.2022
Myllytontun päiväkoti ajalla 27.6.–31.7.2022

Mäntsälässä yli 20 vuotta toimineen kirjailija ja elämäntapaayrittäjä Kalevi Riikosen kirjoissa tutkitaan uuden tietoisuuden
en
todentumista ja laajennetaan elämänkatsomusta.
ȩTietoisuutta laajentava kosminen trilogia
ȩKäärmeenkantaja - Solaarinen soinnuttaja

97 € / setti
tti
49 € / kpll

KOSMINEN TAIDEKURSSI ja
FENGSHUIN LUOVA VIRTAUS
lä
Su 19.6. klo 10:00 – 17:00 / Mäntsälä
PLANEETTAENERGISOINTI
Ke 29.6. klo 19 – 20:30 / Helsinki

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

VWDULQIR#WDKWLWLHWRˋ_.DOHYL5LLNRQHQ
ffacebook.com/Tahtitieto
acebo
b okk com/T
/Tahtitiieto

ZZZWDKWLWLHWRˋ
ZZZ
ZZ
ZWD
WDKW
KWLW
LWLH
LHWR
WRˋ
ˋ

päiväkodin johtaja Outi Pellinen 27.6.–13.7.2022, p. 040 314 5669
vs. päiväkodin johtaja Marja Kaukolinna 27.6.–12.7.2022, p. 040 314 5277
päiväkodin johtaja Terhi Juutilainen 13.7.–31.7.2022, p. 040 314 5732
vs. päiväkodin johtaja Ritva Siltala 14.7.–31.7.2022, p. 040 314 5747
Poliisin lupapiste suljettu 4.7.–31.7.2022.
Ajankohtaiset tiedot löydät kunnan kotisivuilta. ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
Seuraa meitä
facebook.com/Mantsalankunta
instagram.com/mantsalankunta
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Kesän suosikkihoidot!
CND™ Shellac yksivärinen
kestolakkaus sormiin tai varpaisiin

Hydrafacial
Clean & Hydrate
+ LED-valoterapia

4JOVMMFKPLBIBMVBULFTUÊWÊNNÊOMBLLBVLTFOKB
BJOBIVPMJUFMMVULBVOJJULZOOFU

89€

45€

(norm: 125€)

(norm: 55€)
5FIPLLBJOJIPOQVIEJTUVT
NFOFUFMNÊ)ZESBGBDJBM
MBJUUFFMMBJIPLVPSJUBBO 
QVIEJTUFUBBO NVTUB
KBWBMLPQÊJEFOUZIKFOOZT
TFLÊTZÚUFUÊÊOUFIP
BJOFFUTZWÊMMFJIPPO
*IPTUBUVMFFLVVMBTKB
IFMFÊIPJEPOKÊMLFFO
)PJUPPOMJTÊUÊÊOJIPB
VVEJTUBWB-&%WBMP
UFSBQJB

tFJWBIJOHPJUB
PNBBLZOUUÊ
tFJQJEFOOZLTJÊ
tQZTZWZZTOWL
tUÊZEFMMJOFOLJJMUP
tLBVOJJU
IVPMJUFMMVULZOOFU

Olemme avoinna koko kesän!
Brow Lift Kulmakarvojen
laminointi

Naisten

(norm: 70€)

Brasilialainen
sokerointi

55€

1. kerta

65€
OPSNû

Lash Lift Ripsien
kestotaivutus
TJTLFTUPWÊSJUSJQTJJOLVMNJJO
LVMNJFONVPUPJMVO

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

MEDICAL CLINIC

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

99€
AJANVARAUS
SÄHKÖISESTI
BOOKSALONIN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273
Lahjakorttien tulostus /
tilaus netin kautta

