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VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA

PAIKANPÄÄLLÄ VALMISTETTUJA
täyslihamakkaroita, nakkeja, uunituoreita
kypsiä lihaherkkuja. Aitoja savusauna
palvilihoja. Grillipihvejä, ribsejä, paisteja...

TARJOUS! to-la

Black Angus rotukarjan ulkofile pihvit .......... 39€/kg
Kananpojan fileet ..... 10,50€/kg (naturel tai marinoitu)
Erä karitsan savupaistia pihveinä tai siiv.. 2,50€/100g
Rasvaton palvikinkku siivuina .............. 1,95€/100g

RENTOJA KILOMETREJÄ

Hyvän laadun
ja palvelun talo

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

Kesän hää-, rippi- ym. juhliisi tilauksesta
valmiita lihaleike-tarjottimia ja salaatteja, palvisikoja,
nyhtöpossua, briskettiä, rosvopaisteja
TEHTAANMYYMÄLÄ AUKI: ti-pe 9–17, la 9–14

Tervetuloa ostoksille!

LIHA- JA
MAKKARAJALOSTAMO
LINDROOS OY

Porvoo

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

Kuninkaanportti

m
0 by
20 arle
K
4 km
Hinthaara

Puh. 019 652 006 & 0400 713 647

Mäntsälä
40 km

Knutsintie 6, 07110 Hinthaara, Tyysteri

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

SAVUSTAMO
Knutsintie 6

TURVALLISEEN KESÄAJOON
EUROMASTERILTA
,OPDVWRLQWL
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Michelin
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Sijaisautot
alkaen
30€/vrk
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Kesäkahvit Mäntsälän Ykkösapteekissa!
torstaina 11.8.2022 klo 10–15
ulkosalla apteekin edessä

DON ļŁ
KDU

ļŁ

• Leipomo Lähimmäisen
täytekakkua
• Riihenmäen
yrittäjyysluokan muusikko
esiintyy klo 10 ja klo 13

U

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

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

BFGoodrich
h
Laatua hyvään
ään
hintaan

*Talvirengassarjan hankintaan tai
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me huollamme!

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

Päivän huipputarjous:

Meiltä myös monipuoliset
autohuoltopalvelut määräaikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

Orionin Devisol
20 mikrog 200 tabl.
12,50 €
(norm. 17,20)

9HUNNRNDXSSDPPHSDOYHOHHKYXRURNDXGHVVD

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

HYVISSÄ KÄSISSÄ

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

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16

Apteekkipalvelua Mäntsälässä vuodesta 1888.
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Mäntsälän harrastusmessut elokuussa
Mäntsälän harrastusmessut järjestetään neljännen kerran lauantaina 20. elokuuta klo 10-14.
Paikkana on edellisvuosien tapaan Kapinatori ja Mäntsälän
Seurojentalo parkkialueineen.
Nyt on aika ilmoittautua messuille ja varata paikka oman yhdistyksen tai seuran esittelylle
14. elokuuta mennessä harrastusmessut.com. Samasta osoitteesta löydät myös lisätietoa tapahtumasta.
Mäntsälän harrastusmessut on mäntsäläläisten yhdistysten yhteinen vapaamuotoinen yhdistysten yhteenliittymä. Yhteenliittymän tavoitteena on järjestää vuosittain kaikille mäntsäläläisille yhdistyksille,
seuroille ja koululuokille avoin ja
maksuton tapahtuma, jossa he
voivat esitellä omaa toimintaansa ja tarjota uusia harrastusmahdollisuuksia kunnan asukkaille.

Kuva Elina Alanko

KEHYSTEN
KESÄALE
Kehykset alk.

10 €

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

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

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

Kuva Mäntsälän Kapinatorilta vuoden 2020 harrastusmessuilta.

$MDQYDUDXVQHWLVVlZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Sublime White

Black Golden

Caspio Gold

24 € m

2

82 € m

2

68 € m
82 € m

2

2

36 € m
82 € m

2

2

KODIN KAIKKIA
LAATTOJA 3000 MALLIA

katso eurokymppi.fi

EUROKYMPPI OY
P. 044 040 4542
Pyhäntaantie 3, 15230 Lahti
Avoinna ma-pe klo 10 – 18, la klo 10 – 15

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

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

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

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

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

Yli kaksi vuotta työttöminä olleiden
määrä Uudellamaalla yhä korkea
Uudellamaalla oli kesäkuun
lopussa yhteensä 87444 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli
83846 ja lomautettuja 3598.
Ilman työsuhdetta olevien
määrä laski 12914 (-13,3 %)
henkilöllä ja lomautettujen
12589 (-77,8 %) henkilöllä
vuoden takaiseen verrattuna.
Työttömien kokonaismäärä laski 25503 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan.

Uudellamaalla lasku oli 22,6
prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-39,1 %) jälkeen
Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 9,9 prosenttia, mikä vastaa koko maan keskiarvoa
(9,9 %).
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8235, mikä on
4132 (-33,4 %) vähemmän

kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli
37451, mikä on 7772 vähemmän kuin vuoden 2021 kesäkuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömien vuosimuutos oli
-17,2 %. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 22809 ja
vuosimuutos on 25,7 % kesäkuuhun 2020 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18220, mikä on 3640
(-16,7 %) henkilöä vähem-

män edellisvuoteen verrattuna.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan
TE-toimistoon kesäkuussa
31747 mikä on 27,2 % prosenttia (6797 työpaikkaa)
enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli 19,4 %.
Tiedot ilmenevät työ- ja
elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
vuosille 2023–2026 on valmistunut

4BMMB)BNNFSU

NJFMFOUVOUFFU!HNBJMDPN

t7ZÚIZLFUFSBQJBt-VPUFUUBWBLFTLVTUFMVBQVt
.ÊOUTÊMÊOUJF .ÊOUTÊMÊ

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi
HUOMAA UUSI OSOITE

Uudenmaan ELY-keskuksen
tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2023–
2026 esittelee tienpidon nykytilan ja näkymän tuleville
vuosille. Suunnitelma on laadittu vain digitaalisessa muodossa ja se on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
tienpidonsuunnitelma.ﬁ.
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, joihin kuuluu vuonna 2022 yhteensä 47 kuntaa.
Suunnitelmassa kuvataan

toimialueemme tienpidon
talouden ja toiminnan reunaehdot ja painopisteet sekä siinä on esitetty kiireellisimmät hanketarpeet tulevien vuosien oletettavaan perustienpidon rahoitustasoon
pohjautuen. Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden
miljoonien eurojen kehittämishankkeita, jotka eduskunta päättää valtion talousarvion laadinnan yhteydessä erikseen nimettyinä hankkeina toteutettaviksi. Suunnitelman yhteydessä esitetään myös kuluvana vuonna 2022 käynnissä olevat tai

käynnistyvät aiemmin päätetyt hankkeet.
Nelivuotinen tienpidon ja
liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain ja siitä
pyydetään kommentit Uudenmaan ELYn sidosryhmiltä. Suunnitelman laadinta ja
esittely toimii vuorovaikutteisena prosessina. Sen yhteydessä kuullaan sidosryhmien näkökulmat ja ne sovitetaan yhteen tienpidolle ja liikenteelle asetettujen tavoitteiden kanssa.
Suunnitelmaan on koottu kattavasti tietoa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpi-

VASTUULLINEN UUTISMEDIA
KOKOAA TIEDON PALASET
OSAKSI KOKONAISUUTTA –
LUOTETTAVASTI.

don ja liikenteen ajankohtaisista asioista, joten sitä voi
käyttää myös muuten toiminnan tutustumiseen.

PORVOO
P
ORVOO

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

Punnitsemme ja maksamme heti!
ostohinnat www.romukioski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

Milloin mökkisi on nuohottu?

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

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

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Vastuullisen uutismedian
tunnistat tästä nimestä

MÄNTSÄLÄN

LEHDEN
LOGO
SANOMAT
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asennus sekä suunnittelu
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Kuvat Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen sä historiallisessa muutokIloinen puheensorina täytti
kesäkuisena lauantaina Pitäjäntuvan edustan, kun ”Ison
kiven” eli Ehnroosin koulun
muistomerkin juurelle oli kokoontumassa monikymmenpäinen joukko. Paikalla on sijainnut Mäntsälän ensimmäinen kansakoulu, joka oli
rakennettu jo yli 150 vuotta
sitten rovasti Abraham Ehnroosin testamenttivaroilla.
Historian havinaa oli ilmassa nytkin, sillä joukko oli osa
ensimmäistä peruskoulun
yläasteen Mäntsälässä vuonna 1975 aloittanutta oppilasryhmää ja luokkakokous oli
alkamassa.
Suomessa 1970-luvulla
usean vuoden aikana tapahtunut siirtyminen kansakoulujärjestelmästä peruskouluksi oli iso muutos. Ensimmäisissä kunnissa PohjoisSuomessa siirtyminen tapahtui jo 1972 ja viimeisissä, esimerkiksi Helsingissä, vuonna 1977. Alettiin puhua alaasteesta ja yläasteesta, jotka
koko ikäluokan oli käytävä ja
yläasteen tasokursseista, joista oli valittava paikka matematiikassa ja kielissä.
Sittemmin 1980- ja
1990-luvuilla luovuttiin ensin tasokursseista ja sitten asteista ja tilalle tulivat käsitteet ala- ja yläkoulu. Puhekielessä ala- ja yläaste -nimitykset ovat kuitenkin pysyneet
pitkään ja joidenkin koulujen
nimissäkin ne vielä näkyvät.

Mäntsälän ensimmäiset
peruskoulun yläasteen
oppilaat
– Emme me teini-ikäisinä
silloin paljon pohtineet mis-

sessa olimme, mentiin vaan
joukon mukana, ainakin minä, muistelee nauraen yksi
luokkakokousidean ”äideistä”, koulutettu hieroja ja taksiyrittäjä Riitta Heikkilä.
– Se vain tuntui hassulta,
kun oli tottunut olemaan yhdessä luokassa ja ryhmässä ja
sitten toisena vuonna yläasteella jaettiin eri ryhmiin kielissä ja matematiikassa ja piti kulkea eri tunneilla luokasta toiseen.
– Meitä oli yhteensä noin
parisataa oppilasta, jotka
aloitimme yläasteen Ehnroosin koulussa vuonna 1975
ja meistä muodostui peräti seitsemän rinnakkaisluokkaa, kertoi puolestaan puhelinhaastattelussa toinen
luokkakokousidean puuhanaisista, elintarvikemyyjänä
S-ryhmän kaupassa työskentelevä Anne Saarikoski. Ainakin neljä luokkaa oli pitänyt alkuvuosina omia luokkakokouksiaan, mutta ajatus uusista kokoontumisista oli muhinut jo muutamia
vuosia Riitta Heikkilän, Anne
Saarikosken ja heidän lisäkseen Jukka Pahkamäen keskinäisissä puheissa.

Luokkakokousidea
toteutettiin
– Jukka Pahkamäki sitten ehdotti, että kun vuonna 2022
on isolla osalla myös 60-vuotissyntymäpäivät, eikö olisi mukava tavata koko porukalla, kertoo Riitta Heikkilä
puolitoista vuotta sitten syntyneestä ideasta.
Suuri työ oli edessä, kun
alettiin pienellä ydinporukalla etsiä ja koota yhteystietoja luokkakokoukseen kut-

Viitata osataan vielä hyvin ja Mäntsälässä edelleen asuvia löytyy.

suttavista henkilöistä. Avuksi etsintätyöhön saatiin yksi
luokkatoveri lisää eli 30 vuoden ajan Helsingissä tiedotuksen ja mainonnan parissa työskennellyt Sari Knuutinen. Hän laati kutsukirjeen,
jota Riitta Heikkilä ensin jakoi tuntemiensa Mäntsälässä
asuvien luokkakaverien postilaatikoihin, olihan hänellä
taksiyrittäjänä tietoa, missä
ainakin jotkut heistä asuivat.
– Aluksi tuntui, ettei edistytä kovin hyvin, mutta sitten kun noin 40 ihmistä oli
koossa, alkoi innostus ja väkeä kertyi aina vain lisää, kertoo Sari puhelinhaastattelussa.
Kuva Terttu Heikkinen

– Avattiin sitten sähköpostiryhmä ja perustin Facebook- ja Whatsapp-ryhmätkin, että saadaan tiedotettua,
miten järjestelyt etenevät ja
kerättyä vanhoja kuvia muistin virkistämiseksi, jatkaa Sari
Knuutinen lisäten, että suuri kiitos hankkeen etenemisestä kuuluu kuitenkin Riitta
Heikkilälle.
Huolimatta korona-ajasta, luotettiin, että kesällä 2022 luokkakokous pidetään ja niin järjestelyjä jatkettiin. Luokkakokouspäivä valikoitui käytännön syistä, kesäkuun alussa olisi lakkiaisia
ja muita juhlia ja juhannuksen jälkeen monella alkaa loma, joten kesäkuun puoliväli tuntui luontevalta saada mahdollisimman monta
osallistujaa koolle.
Oli ajateltu kutsua myös
opettajia, esimerkiksi silloisia luokanvalvojia, mutta todettiin, että ikä ja mahdolliset vaivat saattaisivat olla jo
osallistumisen esteenä, joten
aikeesta luovuttiin.

Tapaamisen riemua
koulumäellä

Kuin silloin ennen, pysyyköhän porukka koossa?

Lopultakin muutaman poisjäännin jälkeen yli 80 henkeä kokoontui tuttuun paikkaan koulumäelle. Osallistujia tuli ulkomaitakin myöten ja muutama Suomesta
monen sadan kilometrin takaa. Oli myös selvitetty, onko mahdollista tutustua uuteen, vielä rakenteilla olevaan
Ehnroosin kouluun. Entinen,

vuonna 1959 valmistunut
kouluhan purettiin vuonna
2016. Lupa tutustumiseen
järjestyi ja niinpä ensimmäiseksi käveltiin mäen yli koululle.
Seuraavaksi oli vuorossa käynti Mäntsälän hautausmaan muistelukivellä, jo
poismenneitä luokkatovereita muistaen. Bussikuljetuksen Kirsikkapuiston kahvilaan ja sieltä Mäntsälän lavalle syömään ja illanviettoon
oli järjestänyt yksi luokkatoveri, Jarmo Mannerkivi.
– Aluksi mietittiin, mitä
ohjelmaa lavalle keksitään,
mutta kun meilläkin Riitan
luona riitti paljon juttua kouluajoista, päätettiin, että yhdeksi ohjelmanumeroksi käy
mainiosti se, että väki saa
keskenään jutella ja muistella, naurahtaa Anne Saarikoski, ja Riitta Heikkilä vahvistaa
iloisesti asian omassa haastattelussaan.
– Naurusta ei todellakaan
ollut tulla loppua, niin hauskaa lavalla oli, mainitsee Sari Knuutinenkin ja kertoo lisäksi, että yksi luokkakavereista, Solar Filmsin toimitusjohtajana työskentelevä Jukka Helle oli puolestaan koostanut luokkakuvista ja Sarin
kokoamista muista vanhoista kuvista esityksen kaikkien
nähtäväksi.
Anne ja Riitta olivat sopineet ruokailujärjestelyt
Mäntsälän lavan henkilökunnan kanssa ja ruokailun
jälkeen otettiin luokittain
kuvia.

Riitta Heikkilä, yksi luokkakokouksen järjestäjistä.
– Hauskaa riitti siinäkin,
kun muisteltiin kuvia varten
kuka missäkin luokassa oli ollut ja sitten oli kahvittelut ja
loppuillan kruunasi dj Vesku
musiikillaan, kertaili Riitta illan kulkua. Parilla osallistujalla oli juuri ollut tai oli seuraavalla viikolla se 60-vuotispäiväkin, joten onnittelulaulutkin laulettiin.

Uusi tapaaminen
viiden vuoden päästä
– Tunnelma luokkakokouksessa oli mahtava, ihmiset
olivat iloisia ja tyytyväisiä, että oli nähty vaivaa ja järjestetty tällainen tilaisuus, kertoi Anne Saarikoski.
Innostuneisuutta kuvaa sekin, että uusi luokkakokous
päätettiin jo lavalla noin viiden vuoden päähän. Päivämääräkin lukittiin paria päivää myöhemmin eli se on
12.6.2027. Someryhmät päätettiin säilyttää ja lavalla kerättiin kaikilta sähköpostiosoitteet tai muut yhteystiedot, jotta uusi tapaaminen
pysyy mielissä.
– Silloin iso osa on eläköitymässäkin, joten juhlittavaa
riittää, totesi Riitta Heikkilä
tyytyväisesti hymyillen onnistuneen tapahtuman jälkeen.
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Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

Tilataksi
Luoma Oy
0400 878 495
0400 314 672

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

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

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,
PALOTIKKAAT, LUMIESTEET

Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Puh.

040 567 0571

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja
Hanna
Koskiniemi
Jari Seraste ja Hanna Koskiniemi
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä
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 NZÚTOÊZUÚU
 5VOUJWFMPJUVT é(sis. alv)

☎ 0400 770 300

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi

3.8.2022
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ
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VALMISTETTUJA
PAIKANPÄÄLLÄ, nakkeja, uunituoreita

täyslihamakkaroita ja. Aitoja savusauna
kypsiä lihaherkku jä, ribsejä, paisteja...
palvilihoja. Grillipihve

S! to-la

TARJOU
39€/kg
ulkofile pihvit ..........
Black Angus rotukarjan10,50€/kg (naturel tai marinoitu)
.....
2,50€/100g
Kananpojan fileet
pihveinä tai siiv..
1,95€/100g
Erä karitsan savupaistia
siivuina ..............
Rasvaton palvikinkku
ym. juhliisi tilauksesta
palvisikoja,
Kesän hää-, rippiottimia ja salaatteja,
valmiita lihaleike-tarj briskettiä, rosvopaisteja
nyhtöpossua,
la 9–14
9–17,
ti-pe
AUKI:
TEHTAANMYYMÄLÄ
e!
Tervetuloa ostoksill
& 0400 713 647
Puh. 019 652 006

Knutsintie 6, 07110

Hyvän laadun
n talo
ja palvelu
Hyv

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

auton omis
mielenrauhaa
Toyota Relax tuo kymmeneksi vuodeksi.
veloituksetta jopa mukaisesti Toyota-merk
autosi huoltovälin turvan. Sen aikana vo
kk:n*
saat autoosi 12
ajamiseen.
keskittyä vain
بɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
ǲǿ
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐ
ȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅش
Huo
ǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈ
ovat pidemmät.
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞ
malleissa ehdot
ǲ
ׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁش
ensin täyttyy. Tietyissä
ȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊ
ɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨ

Porvoo

Mäntsälä
40 km

LIHA- JA
STAMO
MAKKARAJALO
LINDROOS OYHinthaara, Tyysteri

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA

Kuninkaanportti
m
0 by
20 rle
Ka

Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit
- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot

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

4 km
Hinthaara

044 060 0806
1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen

ERIKOISLIIKE

RAKENNUS TIKI OY

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

Heikkilän taksit
0400 600 806

ƉŝŚĂƉĂƚƐĂĂƚ͘Į

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi

SAVUSTAMO
6

Puh. 019 685 1164

&DUS

Sijaisautot
alkaen
30€/vrk
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Knutsintie

AJOON

KESÄ
TURVALLISEEN
EUROMASTERILTA

,OPDVWRLQWL
30 € la j KXROWR
UDVNDVNDOXVWR

,OPDVWRLQWL
KXROWR
DON ļŁ
KDU

U

j
an ostajalle
jjan
assarjan
ärengassarja
n-kesärengas
Michelin-kes
kaupan päälle*
50 € lahjakortti

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

t
ostaj
ostaja
ostajal
ostajall
j ostajalle
jan
arjan
assarjan
esärengassar
kesäreng
BFGoodrich-k
kaupan päälle*
30 € lahjakortti

isen

• arpajaiset

hankintaan tai
ihin.
*Talvirengassarjan
Euromasterin autohuoltopalvelu

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

h
BFGoodrich
ään
Laatua hyvään
hintaan

ulkosalla apteekin

• Leipomo Lähimmä
täytekakkua

• Riihenmäen
muusikko
yrittäjyysluokan
klo 13
esiintyy klo 10 ja

ļŁ

lin
Michelin
ää
Kestävää
isuuttaa
turvallisuutt

län Ykkösaptee
Kesäkahvit Mäntsä 22 klo 10–1
torstaina 11.8.20 edessä

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me

huollamme!

Meiltä myös monipuoliset
määräautohuoltopalvelut
aikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

YXRURNDXGHVVD
PHSDOYHOHHK
9HUNNRNDXSSDP

7$1(7,67bļļ
9$5$$$,.$7$,26 lOlļļDMDQYDUDXV
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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 7.8. klo 10 Vaellusrippikoulun konﬁrmaatiomessu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen, avustava pappi Juha Ijäs ja kanttori Johanna Linna.
Ti 9.8. klo 18 Kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa. Kouluun lähtevät saavat henkilökohtaisen kutsun postitse. Tilaisuuden jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu
sekä pieni muistaminen kouluun lähteville.
Su 14.8. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo, avustava pappi Juha Ijäs ja kanttori Johanna Linna.
Su 21.8. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Juha Partanen, avustava pappi Iida Pietala ja kanttori Johanna Linna.
KONSERTIT
Lauluyhtye Rajaton saapuu konsertoimaan to 4.8.
klo 19 Mäntsälän kirkkoon. Konsertti on osa yhtyeen
25-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävää akustista kotimaan kirkkokiertuetta. Rajaton Kesä -konsertin kesto
on noin 70 minuuttia, ja pääsylippu maksaa 40 € (sis.
palvelumaksut). Lippuja myydään lippu.ﬁ-palvelussa sekä tuntia ennen ovelta. Yhtyeeseen kuuluvat Essi Wuorela (sopraano), Aili Ikonen (sopraano), Soila Sariola
(altto), Hannu Lepola (tenori), Ahti Paunu (baritoni) ja
Jussi Chydenius (basso).
ILMOITTAUDU MUKAAN
Isien ja lasten omakustanteinen retki Suomenlinnaan junalla la 13.8. Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijä Timo Naapurille 8.8. mennessä p. 040 743 3262.
Kehitysvammaisten syysleiri 2.–4.9. Ahvenlammen
leirikeskuksessa. Leiri alkaa perjantaina 2.9. klo 19 ja
päättyy sunnuntaina klo 13. Leirin hinta on 60 €, ja maksu laskutetaan leirin jälkeen. Leiri on tarkoitettu Mäntsälän seurakunnan alueella asuville kehitysvammaisille.
Leirille ei ole yhteiskuljetusta, vaan leiriläinen järjestää
sekä tulo- että paluukyydin itse. Leirille voi ilmoittautua 1.–14.8. osoitteessa mantsalanseurakunta.ﬁ/tulemukaan/kehitysvammaisille. Tiedot leirivalinnoista lähetetään postitse viikolla 34. Lisätietoja syysleiristä voit
kysyä johtavalta diakoniatyöntekijä Tiinalta p. 040 743
3261 tai sähköpostilla tiina.haukijarvi@evl.ﬁ.
Syysleiri 1–4-luokkalaisille 9.–11.9. Ahvenlammen
leirikeskuksessa. Tule viettämään kanssamme viikonloppuleiriä! Leirillä pelaillaan, askarrellaan, leikitään,
ulkoillaan ja tutustutaan uusiin kavereihin. Jokaiselle
löytyy varmasti mielekästä tekemistä. Leirillä otetaan
25 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen aukeaa 11.8. klo 12 verkkosivuillamme mantsalanseurakunta.ﬁ/wanhannuoret/leirit. Lisätiedot: 11.8. asti johtava
nuorisotyönohjaaja Mika Ahjosaari p. 040 743 3258 ja
15.8. eteenpäin nuorisotyönohjaaja Juha-Pekka Heino
p. 040 546 7309.
Päivystäjäksi Kirkon keskusteluavun Palvelevaan
puhelimeen? Oletko hyvä keskustelija ja vielä parempi kuuntelija? Uusille päivystäjille järjestetään syyskuussa alkava peruskoulutus, johon ilmoittaudutaan 26.8.
mennessä 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.
TAPAHTUMAT
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen alakerrassa Mummonkammarin tilassa. Tervetuloa mukaan kädentaitajien porukkaan! Kahvitarjoilu
on klo 11. Lisätiedot: lähetyssihteeri Outi Paukkunen p.
040 739 4724, outi.paukkunen@evl.ﬁ.

Avoinna
sopimuksen mukaan

Lähetystyötä ja etnoherkkuja la 20.8. klo 10–14 Seurojentalolla, Huvitie 3, Mäntsälän harrastemessujen yhteydessä. Kivaa tekemistä aikuisille ja lapsiperheille. Hattaraa ja harrasteita maailmalta. Lähetysjärjestöt esittäytyvät. Lisätiedot: lähetyssihteeri Outi Paukkunen p. 040
739 4724, outi.paukkunen@evl.ﬁ.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Maksuttomat perhekerhot jatkavat toimintaansa
kesätauon jälkeen keskiviikosta 10.8. lähtien. Perhekerhot tarjoavat vanhemmille ja lapsille tilaisuuden tavata muita aikuisia ja lapsia sekä jakaa yhdessä arjen kokemuksia. Kerhoissa toimitaan lasten ehdoilla leikkien,
laulaen ja askarrellen. Ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, vaan mukaan voi tulla silloin kun itselle sopii. Lopuksi on tarjolla pieni välipala.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
10.8. alkaen klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Arola-Jokelanseudun perhekerho torstaisin 11.8. alkaen klo 9–11 Arolan koululla.
Muksunurkka perjantaisin 12.8. alkaen klo 15–16.30
Ankkurissa. Muksunurkka on vapaa kohtaamispaikka
perheille. Tarjolla on pientä välipalaa, ja mukaan voi tulla omien aikataulujen mukaan.
Iltaperhekerho maanantaisin 15.8. alkaen klo 17–19
seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin 16.8. alkaen
klo 9.30–11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin
16.8. alkaen klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Toukkikseen voi tulla jo odotusaikana ja käydä sen lukukauden loppuun, jolloin vauva täyttää vuoden. Toukkapiirin ohjelmasta vastaavat vapaaehtoiset äidit. Jos haluat yhdeksi Toukkiksen ohjaajista, ota yhteyttä perhetoiminnan ohjaaja Lotta Niemiseen p. 0400 967 522. Tarjolla on ilmainen aamupala.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Mäntsälän seurakunnan lapsikuoro aloittaa jälleen toimintansa. Lapsikuoro on suunnattu 1.–9.-luokkalaisille maanantaisin 5.9. alkaen klo 18–18.45. Harjoitukset pidetään kirkossa kirkkomuusikko Enni Pöykön
johtamana. Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla, mutta mukaan pääsee myöhemminkin.
Ihan kaikki laulamisesta innostuneet lapset ja nuoret
ovat tervetulleita mukaan! Lisätiedot: Enni Pöykkö p.
044 557 0908
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
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.
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

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

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

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

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
Vuokralle tarjotaan

RT-YKSIÖ 41 m2
1 h + kk + sauna
Mäntsälän keskustasta. Vuokra 520 € / kk + vesi ja sähkö.
Autopaikka sis. vuokraan. 1 kk vakuus. Vapaa 1.9.
p. 0400 579 222.
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HURJA ALE
PUUTARHALLA!

Erä
KAIKKI KEVÄT- ja
erikoismultia KESÄLANNOITTEET

-50%

-50%

Kaikki tarvikkeet

Kaikki köynnökset
ja ruusut

-50%

-50%

(ruukut, katekankaat,
työkalut, torjunta-aineet ym.)

KIIRUHDA - nyt nopeat syövät hitaat!
Perennat

Lehtipensaat
ja marjakasvit

Alppiruusut
ja havukasvit

Lehtipuut

Hedelmäpuut

-30% -30% -30% -30% -20%
PALVELEMME:
Puutarhaset Järvenpää
ark. 9-18, la-su 9-16

(ent. Järvenpään Pihapalvelu) info@puutarhaset.fi

Tervetuloa!

Näretie 2, 04480 Haarajoki, Järvenpää (Vanhan Lahdentien varrella), p. 09-283 585

TAKAISINVETO
Kännykällä ohjattava LED-valonauha 5 m

Välittäjämme Tuija Sirkiä
on jäänyt ansaitulle eläkkeelle ❤
Toimistomme päivystää taas normaalisti
maanantai-torstai klo 10–15
Sara Lepistö

Jari Hautala

Myyjä/maahantuoja: e-ville.com distribution Oy
Maisalantie 2, 04600 Mäntsälä
Valmistaja: Shenzhen Lixin Corda Lighting Co., Ltd.
Takaisinvedon syy: Kännykällä ohjattava LED-valonauha
5 m on virheellisesti valmistettu ja se voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran ja palovaaran.
Lopeta heti tuotteen käyttö. Hävitä valonauha tai
toimita se takaisin myymäläämme hävitystä varten.
Rahahyvitykset käsittelee asiakaspalvelumme.
Lisätietoja asiaan liittyen tarjoamme sähköpostitse:
asiakaspalvelu@e-ville.com.

Yrittäjä, KiAT, LKV,
SKVL Laatuauktorisoitu
Kiinteistönvälittäjä,
Kaupanvahvistaja
p. 0400 927 076
jari@valolkv.ﬁ

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, KiAT,
SKVL Laatuauktorisoitu
Kiinteistönvälittäjä,
Apv1
p. 050 405 9809
sara@valolkv.ﬁ

Niko Lepistö

Miia Nevala-Hautala

Asuntomyyjä
p. 045 650 1555
niko@valolkv.ﬁ

Myyntiassistentti
p. 050 320 5388
miia@valolkv.ﬁ

p. 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv
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Lasi on kiitollinen kierrätettävä – lajittelussa on vielä opettelemista
Lasia voi kierrättää loputtomasti. Sen laatu säilyy ennallaan kierrätyskerrasta toiseen ja kilo lajiteltua lasipakkausjätettä säästää puoli kiloa kasvihuonekaasupäästöjä. Parilla muistisäännöllä lasi saataisiin kiertämään vieläkin paremmin.
Tänä vuonna vietetään
kansainvälistä lasin vuotta.
Lasi on 3000 vuotta vanha
keksintö ja tänä päivänä ajankohtaisempi kuin koskaan.

Lasia kiitollisempaa kierrätettävää materiaalia saa hakea.
– Lasi ei väsy, sen voi kierrättää kuinka monta kertaa
tahansa. Lasin laatu ja puhtaus säilyvät ennallaan. Nykyiset lasimme ovat olleet käytössä jo ties kuinka monta sataa vuotta sitten, kertoo Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n operatiivinen johtaja
Pertti Tammivuori.
Lasin kierrättäminen on
helppo ekoteko. Yksi kilo la-

LASIPAKKAUKSET
SAA LAITTAA

tyhjinä, poista korkit ja kannet

• Lasipullot
• Lasipurkit

EI SAA LAITTAA
• Terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja ja ampulleja
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja pannujen kannet)
• Kristallilasia
• Opaalilasia (esim. joissain kosmetiikkapakkauksissa tai koriste-esineissä)
• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja tai valaisimia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.ﬁ/lajitteluohjeet

jiteltua lasipakkausjätettä
säästää puoli kiloa kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna
siihen, että lasi päätyisi sekajätteeseen. Jokainen suomalainen kierrättää vuositasolla
noin 4,7 kiloa pantittomia lasipakkauksia.
)ÛøÛċĊÛ㰨ĄÛúĊðøøðĈèĊ㰨
øÛĈðĄċøøüĊ㰨÷ÛċĄÛú
ĄÛøÛċĊċĈ㯟
ÛċĊüùÛÛĊĊððú㭁

Lasin kierrätyslaitoksille toimitettiin vuonna 2021 ennätysmäärä lasia, yhteensä 27981 tonnia. Lasi kiertää Suomessa hyvin, mutta lasipakkausten keräysastiaan päätyy joka vuosi noin
miljoona kiloa sinne kuulumatonta tavaraa, posliinia,
keittiön lasiesineitä, ikkunalasia, metallia, peilejä ja
valaisimia.
– Juhlissa rikkoutunut viinilasi ei kuulu lasipakkausten
keräysastiaan. Kuten ei uunivuoka tai mummon posliinikuppikaan. Näiden paikka
on sekajäteastia, muistuttaa
Tammivuori.

Lasi kruunaa
kesän juhlat
Rinki kerää lasipakkauksia
kierrätettäväksi yli 1850 ekopisteellä ympäri Suomen. Pian entistä useampi suomalainen löytää lasipakkausten keräysastian omalta pihaltaan,
sillä pakkausjätteiden (muovi, kartonki, metalli, lasi) erilliskeräys muuttuu pakollisek-

si kaikille vähintään 5 asunnon taloyhtiöille heinäkuussa 2023. Myös kiinteistöiltä
kerätty lasipakkausjäte ohjautuu Ringin toimesta kierrätykseen.
– Lukemattomat juhlat
käynnistyvät kesäisin lasien
kilistelyllä. Lasi on läsnä aina,
kun juhlitaan, toteaa Tammivuori.
Tänä vuonna juhlitaan
myös itse lasia. Vuosi 2022
on YK:n kansainvälinen lasin
vuosi. Lasilla on keskeinen
rooli useiden YK:n Agenda
2030 -tavoitteiden saavuttamisessa.
Egyptiläisten parfyymipulloista kännyköiden näyttöihin ja koronarokotteiden annospakkauksiin, ihmiset ovat
käyttäneet ja käyttävät lasia
juhlassa ja arjessa, kaupas-

sa ja teollisuudessa. Pakkausmateriaalina lasin vahvuus
on sen turvallisuus ja hygiee-

nisyys, lasipakkauksista ei sekoitu mitään pakattuun aineeseen tai tuotteeseen.

Näin lasi kiertää
1. Lasin kierrätyslaitoksille toimitetun lasin määrä:
27981 tonnia (2021).
2. Markkinoille saatetun lasin alustava
kierrätysprosentti: 92 % (2021).
3. Lasipakkauskeräysastiaan heitetyn sinne
kuulumattoman jätteen osuus on hieman yli 4 %
(2021).
4. Vuositasolla suomalaiset vievät lasinkeräysastioihin
963500 kiloa keräykseen kuulumatonta tavaraa.
5. Kierrätetystä lasista 70 % päätyy uusien pakkausten,
kuten juomapullojen ja elintarviketölkkien
valmistamiseen. Lopuista tehdään rakennusteollisuuden tuotteita, kuten vaahtolasia ja lasivillaa.

Tomaatti on vuoden 2022 vihannes

Suomalaiset ovat ahkeria tomaatinsyöjiä
Pyöreitä, soikeita, punaisia, oransseja, pieniä,
isoja, pisaroita ja kirsikanmallisia. Kotimaisten
tomaattien valikoima on runsas ja yllättävä.
Perinteiseksi salaattiainekseksi ja voileivän
raikastajaksi mielletty tomaatti sopii ja
muuntuu moneen. Kotimaista tomaattia on
saatavilla ympäri vuoden, ja valikoimaa riittää.
Suomalaiset ovat innokkaita tomaatinsyöjiä.
Vuodessa kulutamme keskimäärin 12 kiloa
tomaatteja per henkilö. Tänä vuonna juhlitaan
tomaattia vuoden 2022 vihanneksena.
Tomaatti on Suomen suosituimpia kasvihuonevihanneksia. Sen kokonaistuotantoala on noin 100 hehtaaria
ja tuotantomäärä on noin
40 miljoonaa kiloa vuosittain. Tomaatin pääsatokausi
on huhtikuusta lokakuuhun.
Satohuiput ajoittuvat kesäelokuuhun. Tomaatin kotimaisuusaste on noin 60 prosenttia. Suomessa viljellään
pääosin pyöreää klassikkotomaattia.
– Kirsikkatomaattien, eri-

laisten terttutomaattien, keltaisten ja oranssien tomaattien sekä luumu- ja miniluumutomaattien kysyntä
ja tuotanto on kuitenkin viime vuosina kasvanut, kertoo kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen.
Tomaatissa on runsaasti
C-vitamiinia, antioksidantteja ja karoteenia. Tomaatti
on valmista syötävää kepeän huuhtaisun jälkeen, ja sen
voi syödä ihan kokonaan. Kotikeittiössä siitä ei synny lain-

kaan kuoria tai muuta ruokajätettä.
Tomaatti sopii nautittavaksi perinteiseen tapaan
tuoreena salaatissa tai vaikkapa välipalana. Mehukkaat
tomaatit sopivat myös moniin lämpimiin ruokiin, esimerkiksi perinteisen liha-makaronilaatikon päälle viipaleina mehevöittämään ruokaa.

Säilytä tomaatti oikein
Säilytä tomaatti huoneenlämmössä.
Parhaimmillaan tomaatti on 11-14 asteen lämmössä säilytettynä.
Jääkaapissa maku muuttuu
pliisuksi ja rakennekin kärsii, neuvoo ruokamarkkinaasiantuntija Heidi Siivonen.
– Yhdessä juuston kanssa
tomaatti muodostaa ihanan
makuparin. Kotimaiset juustot sopivat hienosti yhteen
tomaatin kanssa. Salaattiin
voi valita miedompaa juustoa tai vahvempia makuja
oman maun mukaan. Raik-

kaat yrtit viimeistelevät annoksen ja kotimainen kasviöljy mehevöittää salaatin.
– Kotimaisissa öljyissä on
paljon valinnanvaraa. Kokeile

tomaatti-juustosalaattiin perinteisen hienoaromisen rypsiöljyn lisäksi vaikkapa camelinaöljyä tai kauraöljyä, vinkkaa Siivonen.

Tomaattisalaatti 4:lle
1 kg erilaisia ja erivärisiä kotimaisia tomaatteja
200 g juustoa, miedompaan makuun esim.
Ruska-juusto, voimakkaamman ystävälle
vaikkapa Viinitarhurin juustoa
½ ruukkua basilikaa
2 rkl öljyä, esim. kauraöljy tai kylmäpuristettu rypsiöljy
Suolaa ja mustapippuria myllystä
t )VVIEPUPNBBUJU
t 1JMLPUPNBBUJUSFJMVJLTJMPILPJLTJ QJFOFNNÊU
kirsikka- ja luumutomaatit voi halkaista.
t ,VVUJPJKVVTUP
t :IEJTUÊWBEJMMFUPNBBUUJMPILPU SJQPUUFMFQÊÊMMF
juustokuutiot ja nypi sekaan basilikan lehdet.
t 1JSTLPUUFMFQÊÊMMFÚMKZÊ7JJNFJTUFMFTBMBBUUJ
rouhimalla päälle mustapippuria ja suolaa.
Resepti ja kuva Heidi Siivonen

Kotimaiset juustot ja öljyt tunnistat kaupassa Hyvää
Suomesta -merkistä, ja kotimaiset kasvikset tutusta Sirkkalehti-merkistä.
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ċüúĊüĊè÷üöÛ㰨üùÛøøÛ㰨÷üĊðĄðïÛøøÛ
Pihat ja puutarhat ovat osa
asuinkuntien viherrakennetta. Myös omalla taloyhtiö- tai
kiinteistöpihalla voi ylläpitää
ja lisätä biodiversiteettiä monipuolistamalla kasvillisuutta ja luomalla elinympäristöjä lajistolle.
Monimuotoisen pihan istutukset ovat rönsyileviä,
kerroksellisia ja monilajisia.
Kasvivalinnoissa kannattaa
suosia kotimaista alkuperää
olevia lajeja ja tavallisia luonnonkukkia. Myös monivuotisiin kasveihin kannattaa panostaa, sillä ne tarjoavat suojaa ja ravintoa hyönteisille ja
sitovat tehokkaasti hiiltä.
Ota mallia luonnon kasviyhdyskuntien rakenteesta ja toiminnasta, jossa erilaiset kasvit kasvavat yhdessä
omalla painollaan. Jätä kukkapenkkeihin ja puiden juurille levinneet luonnonkasvit paikoilleen. Esimerkiksi hiirenvirna, ahomansikka
ja siankärsämö lisäävät usein
helposti pihan monimuotoisuutta. Monipuolinen kasvilajisto tuo pihaan tuholaishyönteisten luontaisia vihollisia, joten kemialliset torjunta-aineet voi jättää kauppaan.
㯰ðèĊð㰨ĄðïÛú㰨øÛöðĈĊüÛ
öÛ㰨ÛúúÛ㰨úċćùð÷üú㰨
ĈÛùùÛøüðĊċÛ㬼㯰

Nurmikko vaatii hoitamista ja on lajistoltaan yksipuolinen. Pidentämällä nurmikon leikkuuväliä pihalle saattaa ilmestyä esimerkiksi ratamoa, mataroita, leinikkejä ja
apiloita. Sammaloituvan nurmen kannattaa antaa rauhassa sammaloitua pehmeäksi
sammalmatoksi, sillä todennäköisesti olosuhteet ovat silloin liian kosteat tai varjoisat
nurmikolle. Nurmikon tilalle
voi myös perustaa kedon tai
niityn tai antaa luonnonkasvien levitä vapaasti. Hoidettavan nurmialueen pienentäminen vähentää hoidon tarvetta ja säästää energiaa.

tää esimerkiksi pihan tai kasvimaan rajaamisessa, aitarakenteissa tai istumapaikkoina. Kaadettavasta pihapuusta voi jättää osan pökkelöksi tai korkeaksi kannoksi. Lapset rakentelevat mielellään
majoja oksista.
Isolle pihalle voi puustoiseen tontin osaan antaa
muodostua myös luontaisesti lahopuuta, ja sinne voi lisäksi tuoda muualta pihalta
oksia ja kaadettujen puiden
osia lahoamaan. Eniten monimuotoisuutta puutarhaan
saa sijoittelemalla eri puulajien puuainesta erilaisiin paikkoihin.

㯰ðĈÞÞ㰨øÛïüĄċċú㰨
ùÞÞćÞÞ㬼㯰

㯰)èćċĈĊÛ㰨÷ċ÷÷ðĐÛ㰨
ĄèćïüĈĄċċĊÛćïÛ㬼㯰

Lahopuun vähäisyys on yksi
Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen merkittävimpiä ongelmia. Monet uhanalaiset hyönteiset,
sienet, sammalet ja jäkälät
tarvitsevat lahopuuta ravinnoksi ja elinympäristöksi. Linnuista tikat ja tiaiset kovertavat pesäkolonsa yleensä pystyyn kuolleisiin pökkelöihin.
Tuomalla lahopuuta puutarhaan voi lisätä monimuotoisuutta värikkäiden kääpien, kuoriaisten ja pölyttäjien
muodossa. Puuta voi käyt-

Niityt ja kedot ovat uhanalaisia luontotyyppejä, jotka tarjoavat elinympäristöjä ja lisääntymispaikkoja niittykasveille sekä monille tärkeille
pölyttäjillemme eli perhosille ja muille hyönteisille. Niitty
voi houkutella pihaympäristöön myös laulavia lintulajeja. Aurinkoiselle ja suojaisalle
pihalle sopii esimerkiksi kukkiva perhosniitty, jonka voi
perustaa pihan vähemmällä käytöllä olevaan osaan tai
isolla tontilla laajaksi niittyalueeksi. Isojen puiden alus-

tojen voi antaa muuntua niittymäisiksi.
㯰ÛøøðĊĈè㰨ïċøèĐèĈðÞ㰨
ĈÛæèĄċċĊÛćïÛøøÛ㬼㯰

Tiivis rakentaminen ja vettä läpäisemättömät pinnat vähentävät rakennetuille pinnoille kertyvien sadeja sulamisvesien eli hulevesien imeytymistä maaperään.
Hulevesiin kertyy epäpuhtauksia kuten tiesuolaa, öljyä
ja raskasmetalleja ja rankkasateet voivat aiheuttaa hulevesitulvia. Tonteilla ja pihoilla
syntyviä hulevesiä on tärkeää
pyrkiä imeyttämään ja puhdistamaan jo syntypaikalla.
Omalle pihalle voi esimerkiksi perustaa sadepuutarhan tukemaan hulevesien
hallintaa ja pihan monimuotoisuutta. Sadepuutarha on
istutettu biopidätyspainanne, jossa kasvillisuudella on
keskeinen tehtävä veden
haihduttamisessa ja toisaalta
sen imeyttämisen tukemisessa juuriston luomien juurikanavien kautta. Sadepuutarha on siten sekä huleveden
hallintarakenne että kukkapenkki.
Sadepuutarha sijoitetaan
vähintään 3–5 metrin päähän rakennuksista maaston
painannekohtaan, jonne ve-

si valuu luontaisesti.
Kasvillisuuspainanteeseen soveltuvia
kestäviä ja kuivuuden
ja kosteuden vaihtelua sietäviä lajeja ovat
mm. pajut, lepät, keltakurjenmiekka, ranta-alpi ja rantakukka. Myös heiniä, kuten saroja ja vihvilöitä, sekä eräitä tavallisia pihakasveja, kuten
syreeniä, kanukoita,
virpiangervoa ja pihlaja-angervoa, voidaan käyttää yhdessä
kukkivien perennojen
kanssa.
㯰ÞĐðĊÞ㰨ĄċċĊÛćïÛ㯟
öÞĊè㰨üð÷èðú㬼㯰

Pihan hoidossa syntyvä puutarhajäte tulisi ensisijaisesti hyödyntää omalla kiinteistöllä. Risut ja haravointijätteet kannattaa kompostoida tai hakettaa. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa ja risuista hakettamalla kompostissa seosaineena tai katteena hyödynnettävää haketta. Puiden lehdet voi ajaa ruohonleikkurilla silpuksi, jolloin niistä saa lisäravinteita istutuksille ja ravinteet saadaan takaisin kiertoon. Eloperäinen komposti

on erinomainen maanparannusaine omaan puutarhaan.
Puutarhajätteen vieminen lähimetsään tai kunnan
maalle on kielletty ja voi aiheuttaa mm. haitallisten vieraslajien leviämistä, ojien
tukkeutumista ja esteettistä
haittaa. Monet vieraslajikasvien esiintymät ovatkin saaneet alkunsa luontoon jätetystä puutarhajätteestä. Mikäli risujen ja haravointijätteiden käsittely ei ole mahdollista omalla kiinteistöllä, tulee puutarhajätteet toimittaa niille varattuun käsittelypaikkaan. Keski-Uudellamaalla vieraslajijätettä vastaanottaa Kiertokapula.
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Sinilevää paikoin runsaasti

Mukava kirja Esa Niemisestä
– Musiikkia koko elämä
Esa Nieminen on tehnyt musiikkia koko elämänsä. Nyt
70-vuotiaana tämä erittäin
sympaattinen, taitava musiikkialan ammattilainen on
kertonut elämästään suomalaisen kevyen musiikin vaikuttajana. Kirja on osuvasti nimeltään On elämä laulu,
kirjoittajana Tommi Saarela,
kustantaja Otava, sivuja 462.
Kirja on sujuvaa luettavaa, mielenkiintoinen katsaus suomalaiseen musiikkielämään, sen tekijöihin, säveltäjiin, sovittajiin, soittajiin ja itse esittäjiin, laulajiin. Samalla
kirja kuvaa musiikin tekemisen vaativuutta, mikä on kovaa työtä, vaikka yleisö kokee
sen viihteenä, hauskana ajankuluna.
Esa Nieminen on ollut
mukana jo vuosikymmenet,
mutta yksi tv-ohjelma mullisti hänen elämänsä. Tuntematon muusikko oli monta vuotta tv:ssä kilpailemassa Bumtsi Bum -ohjelmassa
Seppo Hovin joukkuetta vastaan. Sen näkyvyyden jälkeen
Esa Niemisen tunsivat kaikki,
niin kaupan kassoilla kuin ravintoloissakin. Kirjassa Nieminen muistelee lämmöllä
Bumtsi Bumin aikaa. Niemisen valtava tietomäärä musiikista ihastutti ja monen katsojan mieli ilahtui Niemisen
paljastuessa vahvaksi Beatles-faniksi.
Kirja ei kerro paljonkaan
Niemisen henkilökohtaisesta elämästä. Tamperelaispoika tuli kouluun Helsinkiin ja
pääsi jo nuorena Toivo Kärjen, Jaakko Salon ja muiden
mestareiden oppiin. Nyt eläkepäivät sujuvat Hangossa.

Reetu ja monet muut
esiintyjät
Kirjassa Nieminen muistelee
värikkäästi, mutta asiallisesti,
työtään eri laulajien parissa.
Sopivia kappaleita piti löytää
ja niille sopivia esittäjiä. Levyjä tuotettiin ja niitä piti myydä. Mutta mikä menee kaupaksi?
Kirja kuvaa erittäin hyvin levytuottajan maailmaa,
kappaleiden sovittajan työtä sekä levyille äänitettävien muusikoiden ammattitaitoa. Tätä kokonaisuutta johti
Esa Nieminen ja siihen kokonaisuuteen piti sovittaa milloin Reetu ”Frederik”, milloin
Katri Helena, Paula Koivuniemi, Simo Silmu ja monia muita. Ensimmäisen kultalevynsä
Nieminen sai Reetun Tsingis
Khanista, toinen hitti oli Kolmekymppinen.
Kirjan mielenkiintoinen
osuus on vertaileva kertomus kahdesta suursuosikista
Paula Koivuniemestä ja Katri
Helenasta. Molempien kanssa Esa Nieminen teki töitä

Kuva Elina Alanko

On elämä laulu – Esa Niemisen tarina on myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
monet vuodet menestyksellä. Kirja valottaa hyvin seikkaperäisesti näiden kahden
henkilön persoonien eroja
ja sitä miten säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari Nieminen näitä laulajatähtiä kohteli, miten heidän kanssaan
pärjäsi. Ei aina ihan helppoa.
Kun tähän kaksikkoon lisättiin Leidit lavalla -kiertueella Marion Rung ja Lea Laven, oli kiertueen kapellimestarina Esa Niemisellä aivan
omanlaisensa haaste ”paimentaa” neljää tähteä pitkän kiertueen ajan. Siitäkin
Esa selvisi.
Vaikka useiden muusikkojen elämässä on ollut myös
monenlaisia ikäviä kohtaloita, ei vähiten alkoholismia,
kirja kohtelee tätä elämänaluetta hyvin kohtuudella.
Sensaatioita ei esitellä, juorukirja tämä teos ei ole. Asiallinen kuten kirjan päähenkilökin.

Uimavesien mikrobiologinen
laatu hyvä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki heinäkuun
puolessa välissä uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli
-bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit.
Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Sinilevää oli näytteenottohetkellä runsaasti Nurmijärven Tiiran uimarannalla ja Mäntsälässä Onkimaan uimarannalla sekä
Sälinkään uimarannalla. Sinilevää oli vähän Tuusulassa
Rusutjärvellä ja Järvenpäässä
Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoilla.
Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat pääosin 19,1 °C
ja 22,1 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Urheilupuiston sekä Häklin uimarannoilla, joissa veden lämpötilaksi mitattiin 22,1 °C. Viileintä vesi oli puolestaan Tuusulassa Kellokosken uimaran-

nalla, jossa veden lämpötilaksi mitattiin 19,1 °C.

Uimavesinäytteitä
usealta
rannalta
Uimavesinäytteet otettiin
seuraavilta rannoilta:
Järvenpää: Tuusulanjärvi Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannat.
Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet, Jokelan
pohjavesilampi, Keravanjoki - Kellokosken joenranta,
Rusutjärvi - Hiekkarannankujan ranta.
Mäntsälä: Keravanjärvi Mäntsälän kunnan uimaranta ja Järvenpään seurakunnan ranta, Sahajärvi - virkistysalueen ja Hautjärven rannat, Hunttijärvi - Saaren ja
Levannon rannat, Mustijoki Nummisten joenranta, Kilpijärvi - Sälinkään ranta, Isojärvi - Onkimaan ranta,
Nurmijärvi: Sääksjärvi Röykän ja Sääksin rannat,
Valkjärvi - Tiiran ja Lähtelän
rannat, Herustenjärvi - He-

Painopalvelua
Mäntsälästä

Musiikin muutos
Esa Nieminen on musiikissa
”vanhan liiton miehiä”. Oma
vahva musiikillinen koulutus
antaa taustan erilaisten musiikki-ilmiöiden ja muotien
tarkastelulle perustellusti.
Punk ja tangot eivät ole Niemisen makuun. Nieminen ei
juurikaan arvosta ns. konemusiikkia, jossa synnytetään
musiikkia ja levyjä hetkessä,
ilman äänitysstudioiden ja
muusikoiden vaativaa yhteistyötä. Kirjasta huokuu vaativan musiikin ehdottoman
ammattilaisen huoli, surukin
nykymusiikin hetkellisyydestä. Vakavaa sanomaa kevyestä aiheesta.
Kirja ”On elämä laulu - Esa
Niemisen tarina” tuo lukijalle hyvän mielen ja mukavia
muistoja. Historian havinaa,
nuoruutta parhaimmillaan.
Oi niitä aikoja.
Kiitos kirjasta Esa Nieminen ja Tommi Saarela.
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

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

rusen ranta, Vaaksinjärvi Vaaksin ranta.

Uimaveden
laadusta
tiedottaminen
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta www.
keskiuudenmaanymparistokeskus.ﬁ löytyy uimarantojen tulostaulukko, johon ui-

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

Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 41. Lähde: Jari Heikkilä

Kertakäyttögrilli
Huolimattomasta käytöstä aiheutuu
vuosittain kymmeniä paloja,
joissa tuhoutuu maastoa ja taloja.
Käytön jälkeen grillin hiilet huolella
jäähdytä / kasta,
sitten grilli roskiin laita vasta.
Katso, ettei lapset ja eläimet
grilliä kaada, kuumasta grillistä
voi myös palovamman saada.
Kipinöiden lentäminen maastoon
on myös vaara.
Ulkona grilliä käytä, älä sitä sisälle tuo,
paloriskin / häkämyrkytysvaaran
sisäkäyttö luo.
Käytä grilliä aina palamattomalla alustalla
ja maasta irti olevalla
tukevalla jalustalla.
Valvo grilliä aina jäähtymiseen asti
pysyy tunteja kuumana
sammuttamattoman grillin hiililasti.
Ei grillipaikkaa saa siivoamatta jättää,
jäähdytetty grilli / roskat
omiin keräysastioihin käytön jälkeen
tulee mättää.
Grillipihdit, sammutuspeitteet ja
patakintaat lisäturvaa antaa,
muista myös muuta alkusammutuskalustoa g
grillauspaikalle kantaa.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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KAIKKEA KIVAA KOULUUN
n O\LM\N\Q
nO\LM\N\Q«W
LM\N\Q
Q«W
nNXPLW
nSHQDDOLW
nYLLYDLPHW
nWHURWWLPHW
nYLKNRWnKDUSLW
nNXOPDOXNNRNDQVLRW
nWHLSSLPHUNLW\P

Tervetuloa
ostoksille!
Laadukkaat TOIMISTOTARVIKKEET
Kivoja
MUISTIKIRJOJA
ja VIHKOJA

tNBQJUtNVPWJKBLBOTJPUBTLVU
tOJUPKBUKBOJJUJUtSFJ}JUUÊKÊU
tLZOÊUtMBTLVKBLVJUUJMPNBLLFFU
tBKPQÊJWÊLJSKBUtLBTTBKBIJOOPJUUFMVSVMMBU
tUJMJWJILPUtNVJTUJLJSKBU
tWBMLPJTFUKBWÊSJMMJTFUUVMPTUVTQBQFSJU
tLJSKFLVPSFUtZNUPJNJTUPOQJFOUBSWJLLFFU

A
PA
IDETARVIKEK AUPP
TA
ja
U
EL
RT
A
SK
A
s
yö
Kipa on m
oimaan!
Tule tutustumaan valik
Ê
tBLSZ ZMJWÊSFKÊtWFTJWÊSFK
tÚMKZ WÊSFKÊtTJWFMUJNJÊ
tQVVWÊSFKÊtUVTTJLZOJÊ
tNBBMBVTQPIKJB
tNBBMBVTMFIUJÚJUÊZN

U U T U U S!
-BQTJMMF
t kolmipyörät
t skuutit
t kävelynopettelutuolit

25 €35 €

Vuoden
2023
SEINÄKALENTEREITA
POTBBQVOVU
NZZNÊMÊÊNNF

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Suosikkihoidot!
CND™ Shellac yksivärinen
kestolakkaus sormiin tai varpaisiin

Hydrafacial
Clean & Hydrate
+ LED-valoterapia

4JOVMMFKPLBIBMVBULFTUÊWÊNNÊOMBLLBVLTFOKB
BJOBIVPMJUFMMVULBVOJJULZOOFU

95€

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

Anna hetki aikaa itsellesi!
Vallankumouksellinen hoito
BIOREVITALISAATIO ILMAN NEULOJA

Brow Lift Kulmakarvojen
laminointi
(norm: 70€)

on ainutlaatuinen anti-age
-hoitomenetelmä, joka takaa tehokkaat
tulokset – ilman ei-toivottuja sivuvaikutuksia tai toipumisaikaa!

55€

Hoito sopii kaikille ihotyypeille ympäri vuoden, sillä se ei
herkistä ihoa valolle. Tulokset ovat nähtävissä välittömästi. Ei
aiheuta ihon kuoriutumista tai muita ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

)0*50"-6&&5
,"470*--"

-SZQZUKBKVPOUFFU
LVJWBJIP
WFMUPTUVOVUJIP
QJHNFOUUJNVVUPLTFU
FOOFOBJLBJTFTUJJLÊÊOUZWÊJIP
BSWFUKBMBBKFOUVOFFU
JIPIVPLPTFU

VARAA OMA KONSULTOINTIAIKASI (0€)
KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

MEDICAL CLINIC

Lash Lift Ripsien
kestotaivutus
TJTLFTUPWÊSJUSJQTJJOLVMNJJO
LVMNJFONVPUPJMVO

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

