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Kantomies VALMISBETONIA JA

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

BETONITUOTTEITA

Kantojyrsintää
ammattitaidolla

Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

Hyvän laadun
ja palvelun talo

Katsastuspalvelu
Sijaisautot
Maisalantie 11,
Mäntsälä
p. 019-688 0126

TILAA ILMAINEN
ARVIOINTIKÄYNTI!

Kantomies Oy
XXXLBOUPNJFTåtJOGP!LBOUPNJFTå
040 505 5611

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

EUROMASTER PALVELEE
Turvallista ajoa
koko renkaan
käyttöiän ajan
TALVIRENGASVERTAILUN
VOITTAJA (11/21)

UUTUUS!

UltraGrip Arctic 2

Ylivertainen jarrutuskyky
jäällä ja lumella
205/55 R 16 619 €
/ sarja alle asennettuna

CrossClimate+
205/55r16
Tarjoushintaan

479€

UltraGrip Ice 2

Luotettava kitkarengas
äärimmäisiin talvioloihin
205/55 R 16 579 €
/ sarja alle asennettuna

sarja
asennettuna

Ilmastointilaitteen täyttöhuolto
(henkilö- ja pakettiautot,
sis. 500 g täyttöainetta R-134a ja työt)

79

€

VARAA AIKA TAI OSTA NETISTÄ 24 / 7
euromaster / mäntsälä / ajanvaraus
MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

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

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

25 vuotta toimintaa
hyvän asumisen puolesta

”Ei tarvitse asua
omakotitalossa, vaan
kaikissa asuntotyypeissä ja
jopa vuokralla asuvat
voivat liittyä jäseneksi.”
– Paikallisyhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa, jolla saa
muun muassa veloituksetta tarvittaessa liiton lakimiehenkin apua ja olenkin sanonut, että erilaisia etuja ja
alennuksia on sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla niin paljon, että jäsenmaksulle saa helposti katetta, kertoo Mäntsälän Omakotiyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2010 toiminut Martti Nykänen.
– Tunnettuuden lisääntyessä olemmekin saaneet jäsenmäärän kolmikertaistumaan viimeisen kymmenen
vuoden aikana, iloitsee pu-

TARJOAMME

AMMATTITAITOISTA
SIIVOUSTA
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PIHAT KUNTOON
t-FIUJFOQVIBMMVTIBSBWPJOUJ
t1JIBTVVOOJUUFMVt"JUPKFOMFJLLBVT

KAIKKIIN TARPEISIIN
JA KOHTEISIIN

Tmi T.T Niemi

Puh: 040-561 6174
Tmi.t.t.niemi@gmail.com

Myös asiakkaiden suosiossa
olevaa ympäristöystävällistä
kemikaalivapaata siivousta

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

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

PARTURI

RAIJA VILKMAN

KYSY LISÄÄ,

Kuvat Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen
13. lokakuuta vietetään Kulttuurimeijerillä juhlia, Mäntsälän Omakotiyhdistys ry
juhlistaa 25-vuotista taivaltaan syyskokouksensa yhteydessä. Vuonna 1996 perustetulla yhdistyksellä, joka toimii Mäntsälän ja Pukkilan alueella, on tällä hetkellä
750 jäsentä ja tämän vuoden
alusta lisäystä on ollut runsaat 40 jäsentä.
Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen, vuonna 1947 perustettuun Suomen Omakotiliitto ry:hyn ja sen Uudenmaan piiriin. Liiton nimi oli
alun perin Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliitto, sittemmin Suomen Pienkiinteistöliitto ja vuodesta 1993
Suomen Omakotiliitto ry.
Valtakunnallisessa liitossa on
jäseniä paikallisyhdistysten
kautta noin 70 000 ja yli 250
jäsenyhdistystä.
Liitto tarjoaa monipuolisia
neuvontapalveluja, erilaisia
etuja ja alennuksia sekä hoitaa edunvalvontaa ja aloitteiden tekemistä asumista koskevissa asioissa. Lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen onkin tärkeä osa liiton toimintaa, viimeisimpänä sähkönsiirtoa säätelevän lain uudistus, jota Omakotiliiton kansalaisaloite vei eteenpäin.
Omakotiliitto julkaisee jäsenistölle Omakotilehteä neljästi vuodessa ja se ilmestyy
myös nettilehtenä. Lehdestä ja myös liiton nettisivuilta löytyvät yhteystiedot esimerkiksi neuvontapalveluihin, joista suosituinta on lakimiespalvelu.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

autamme mielellämme!

www.minjaco.fi

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
p. 040 582 7050

Hammaslääkärit Jari Seraste,
)BNNBTMÊÊLÊSJU.JIBFMB4FSCBO
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
+BSJ4FSBTUFKB)BOOB,PTLJOJFNJ

Minjaco Oy, Maisalantie 2D,
04600 Mäntsälä
p. 040 751 0812 minjaco@minjaco.fi

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput
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Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
/Z UNZÚT
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P
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P
V
I
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Suomen Omakotiliitto ry
julkaisee neljä kertaa
vuodessa jäsenlehteä.

,FOLÅQFMMPOUJF"
04600 Mäntsälä

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

☎ 

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

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

Kysy lisää!

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

Kylmäalan Erikoisliike

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQtBTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

PAIKALLISTA   
TURVAPALVELUA 24/7
040 672 3733 

Mäntsälän
Omakotiyhdistys
ry:n puheenjohtaja
Martti Nykänen
iloitsee yhdistyksen
jäsenmäärän kasvusta.

PALVELUITAMME:
VARTIOINTI:

Yhdistys lainaa pientä korvausta vastaan
jäsenilleen monenlaisia laitteita.

heenjohtaja. Paikallisen yhdistyksen luotsaamisen lisäksi hän toimii myös Liiton Uudenmaan piirin varainhoitajana ja on mukana Omakotiliiton hallituksessa.
Yleisesti luullaan, että
Omakotiliitto on omakotitalossa asuvia varten, mutta myös rivi- tai paritaloissa,
erillistaloissa ja kerrostaloissa asuvat voivat liittyä asumisen asioita ajavaan yhdistykseen. Monet kiinteistöjen
huoltoon ja ylläpitoon liittyvät asiat koskettavat myös
erilaisten asunto-osakeyhtiöiden sekä asumisoikeusasuntojen asukkaita ja myös
vuokralaisia.
”Kylätalkkaritoiminnalla
on jo perinteitä.”
Omakotiliiton paikallisyhdis-

tyksillä on paljon omia toimintamuotoja, kuten retkiä
ja myös omia etuja sekä alennuksia liikkeisiin. Mäntsälässä alkoi Asumisapu- eli kylätalkkariprojekti vuonna 2006
ja se on jatkunut projektin
loputtuakin. Omakotiyhdistyksellä on tällä hetkellä ELYkeskuksen pitkäaikaistyöttömien palkkatuella 1-3 talkkaria, joita jäsenistö voi 10 euron tuntivelvoituksella varata normaaleihin pihatöihin tai pienimuotoisiin kiinteistön kunnostustöihin. Tulityölupaa vaativiin tai putkija sähköasennuksiin ei talkkareita voi varata, eikä myöskään kattotöihin.
– Tänä kesänä oli myös
kahden viikon jaksoissa
Osuuspankin avulla työllistettyinä kesätalkkareina kaksi
nuorta, jotka näin saivat työ-

kokemusta, Martti Nykänen
kertoo ja lisää, että asiakkaiden maksamilla tuntikorvauksilla katetaan talkkareiden
kilometrikorvauksia ja työvaatteita eli rahaa yhdistyksen kassaan ei tästä jää.
Tällaiselle palvelulle on kuitenkin kova tarve, koska erilaisissa pientaloasujissa on
paljon ikääntyneitä tai muutoin paljon apua tarvitsevia
ihmisiä. Toiminnan tarkoitus onkin osaltaan mahdollistaa omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään. Ja samalla autetaan ihmisiä työllistymään.
”Klapikoneella ja
peräkärryllä on kysyntää.”
Suosittua on myös laitelainaus eli Omakotiyhdistys lainaa
jäsenilleen pientä vuorokausikorvausta vastaan erilaisia
työkaluja, kuten sähkökäyttöistä pensasleikkuria, oksasilppuria ja polttomoottorikäyttöistä puutarhajyrsin-

tä. Suurinta osaa koneista ja
laitteista tarvitsee vain ajoittain, eikä niitä tällaisen palvelun avulla tarvitse hankkia
omaksi.
– Suosituimpia lainavälineitä ovat kuitenkin klapikone ja peräkärry, ne ovat jatkuvasti liikkeellä, naurahtaa
Martti Nykänen.
Liittymällä jäseneksi ja kirjautumalla Mäntsälän Omakotiyhdistyksen nettisivuille
saa yhteystiedot näihin palveluihin kuin myös tiedot
paikallisten liikkeiden ja yritysten tarjoamista alennuksista ja muista eduista. Sähköpostia käyttäville tulee
myös tiedotteita kuten myös
kirjepostinakin, kaikkihan eivät ikääntyneistä jäsenistä
käytä sähköisiä menetelmiä.
-Jäsenistö on valtakunnallisella tasolla ikääntymään
päin, mutta onneksi nuorempiakin on saatu esimerkiksi
rakennusalan messujen yhteydessä liittymään Omakotiliiton ja sen jonkin paikallis-

yhdistyksen jäseneksi, selvittää Martti Nykänen.
”Varovaisuutta puhelinmyyjien ja ovelta ovelle
-myyjien kanssa.”
Kysyttäessä huolenaiheista Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja tuo esiin, että koska erilaisia palveluja ja
korjausrakentamisia tarjotaan nykyisin entistä enemmän netissä ja puhelimessa sekä ovelta ovelle, on syytä olla tarkkana tarjousten
kanssa eikä tehdä hätiköityjä päätöksiä.
– Tarjous voi muuttua helposti sitovaksi ostoksi ja lopullinen hintakin voi yllättää,
sillä jostakin alan kivijalkaliikkeestä voisi saada saman
tuotteen tai remontoinnin
huomattavastikin halvemmalla, Martti Nykänen muistuttaa eli kannattaisi remontteja suunnitellessa ottaa tarjouksia monelta taholta ennen päätöksen tekemistä.

- VARTIOINTIPIIRI VAIN MÄNTSÄLÄSSÄ, JOTEN NOPEIN PALVELU
- TULITYÖVARTIOINTI
- VAHINKOJEN ENNALTAEHKÄISY

TURVALAITTEET:

JÄRJESTYKSENVALVONTA:
- RAVINTOLAT
- YLEISÖTAPAHTUMAT
- YKSITYISTILAISUUDET

Kotihälytinjärjestelmä
OMAKSI

599€

HENKIVARTIJA:

- PALVELU AINA RÄÄTÄLÖITY TILANTEEN MUKAAN

KOULUTUS:

JÄRJESTYKSENVALVOJA 
TELESKOOPPIPATUKKA
KAASUSUMUTIN
TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET (TOSI KYSYTTYJÄ)
KRAV MAGA, DEFENDO (ITSEPUOLUSTUSTA)

SÄHKÖPOSTI: *'%&%)*')*$(-

alkaa ke 3.11. klo 19:30, Monitoimitalon tatami.
Hinta 50€/hlö. Puh. 040 672 3733

- KAMERAT
- VARASHÄLYTTIMET

-

KRAV MAGAN PERUSKURSSI

PUHELIN: 040 672 3733

vain Mäntsälässä

TULE KOKEILEMAAN
KOTIHÄLYTINJÄRJESTELMÄÄ
keskiviikkoisin klo 17:00-19:00,
Keskuskatu 11 A, 2 krs. KAHVITARJOILU!
Puh. 040 672 3733
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Kuva Outi Kampman
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Hypon asuntoluottoluokitus:

Mäntsälä nousi
ilmastopioneerien
kovimpaan kärkeen

dKE/Wd^d
:Ͳ^h/,<hͲ
> ,dd

Mäntsälä lukeutuu Suomen ympäristöykkösiin asuntomarkkinoiden
kannalta keskeisillä indikaattoreilla arvioiden. Tämä käy ilmi tuoreesta
Suomen hypoteekkiyhdistyksen julkaisemasta asuntoluottoluokituksesta,
jossa arvioidaan nyt ensi kertaa myös alueellisia ilmastoriskejä. Lisäksi
Mäntsälä nousi koko luottoarviossa kaksi pykälää hyvään BBB-luokkaan.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia asuntomarkkinoiden
suhteen arvioivan Hypo-luokituksen ympäristöykkösiksi nousivat Mäntsälän lisäksi
Kempele, Kontiolahti, Lempäälä, Liminka ja Muurame.
Ympäristöykkösiksi nousivat kunnat, joiden asuntokanta on sopivan väljää, laadukasta ja energiatehokasta, eikä vedenpinnan nousu
uhkaa tonttimaata. Joka sadas asunto Suomessa sijaitsee tulvariskialueella, vertailun kärkikastissa tulvariski on
Liminkaa lukuun ottamatta
hyvin pieni.
Arviossa on huomioitu
asumisen hiilijalanjälki, mutta myös sään ääri-ilmiöiden
yleistymisen merkitys asuntokannalle. Analyysissa käytetyt tulvariskialueet ja tie-

dot niillä sijaitsevista kiinteistöistä perustuvat Suomen
ympäristökeskuksen laskelmiin.

Mäntsälä myös
kovimpien luokitusnousijoiden joukossa
Mäntsälän luokitus nousi asuntoluottoluokituksen
kokonaisarviossa peräti kaksi pykälää ja lukeutuu näin
kolmen kovimman nousijan
joukkoon. Kolmen kärki on:
t,POUJPMBIUJ ##➞ A)
t.ÊOUTÊMÊ #➞ BBB)
t"LBB #➞ BBB)
Mäntsälän nousua luokituksessa on siivittänyt myös
vilkas korona-ajan asuntokauppa. Kaikkiaan Suomen
kunnista 43 kuuluu nyt hyvän luokituksen ansaitseviin

FMJ###UBJQBSFNQJJO #UBJ" 
kuntiin. Ylimpään AAA-luokkaan ei yllä yksikään asuntomarkkina-alue.
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita,
jonka riskit ulottuvat asuntomarkkinoille asti. Sään ääri-ilmiöt yleistyvät, mutta
ne ovat jääneet toistaiseksi
asuntomarkkinoilla huomioimatta. Hypon luokitus tuottaa tietoa asuntovakuuteen
liittyvistä piilevistä riskeistä
niin asunnon ostoa harkitseville, kiinteistöjä rahoittaville
pankeille kuin kuntapäättäjillekin. Riskit voivat olla luonteeltaan suoraan asuntokantaan ja muun asuininfran toimivuuteen vaikuttavia sääilmiöitä tai kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä siirtymäriskejä.

KEHOSI ON PÄÄASIA

LIIKE ON LÄÄKETTÄ
Kehonhuolto Moisanen
tarjoaa:

ͲϱϬй

ǀŽŝŶŶĂ͗ĂƌŬ͘ϭϬʹϭϳ͕ůĂϭϬʹϭϰͻƉ͘ϬϰϱϭϲϲϱϳϰϬͻsƵŽůƚĞĞŶŵćĞŶƟ
ŝ
Ŭ
Ğϳ͕ϬϰϲϬϬDćŶƚƐćůćͻǁǁǁ͘ĂƌƚďŽƵī
ďŽƵī
īĂŶƚ͘Į
ĂŶƚƚ Į

Unelmissa uusi
uu koti?

Mäntsälän Perinneteko
2020 -palkinnot Levannolle
ja Sääksjärvelle
Mäntsälä-Seura on vuodesta 2010 alkaen joka vuosi
jakanut Mäntsälän Perinneteko -palkinnon. Palkinto myönnetään perinteiden vaalimisessa tai vastaavissa teoissa ansioituneelle henkilölle, yhteisölle tai
yritykselle. Se myönnetään
yleensä edellisen vuoden
ansioista, mutta se voidaan
myöntää myös elämäntyöpalkintona. Nyt palkitsemisvuorossa olivat vuoden
2020 saavutukset ja palkinto jaettiin 12. kerran.
Perinneteko-palkinnon
2020 saajaa valittaessa
Mäntsälä-Seura joutui tällä kertaa todella vaikean ti-

lanteen eteen. Pohdinnoissa kärkisijoille nousivat välittömästi kaksi hyvin tasokasta ja tasaväkistä ehdokasta. Näin ollen päädyttiin
ensimmäisen kerran myöntämään tämä palkinto kahdelle ehdokkaalle.
Vuoden 2020 Mäntsälän Perinneteko -palkinnot
luovutettiin Pitäjäntuvalla sunnuntaina 3. syyskuuta Levannon kyläyhdistykselle ja Sääksjärvi elää -toimintaryhmälle. Molemmat
nämä yhteisöt olivat vuoden 2020 aikana julkaisseet
tasokkaat ja sisältörikkaat
kirjat omilta kyliltään.
”Levantoo - kylä joka

nousi tuhkasta”- kyläkirjan
toimituskunnan muodostivat Eero Vikström, Oili Mela-Liikonen, Heikki Laaksonen ja Olli-Pekka Eskelinen.
Kirjan kokosi Auli Pitkänen.
”Sääksjärvi elää 2020”-kyläkirjan tekijät, Sääksjärvi elää-toimintaryhmän
muodostivat Jaana Brusila, Esko Uusi-Simola, Kauko Ollila, Pirjo Romppanen,
Antti Haarma ja Lasse Herrala.
Mäntsälä-Seura onnittelee vielä kerran molempien
kirjojen tekijöitä hienosta
saavutuksesta.

Arja Juutinen

Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV
Puh. 0400 506 430
arja.juutinen@remax.fi

KOTIMESTARIT

Kuva Pentti Ovaska

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Tervetuloa
hammashoitoon

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

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

Hemestar

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

0400 482 555
Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com

(matolla ja laitteilla)

Huippukylmähoitoja

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

(Mäntsälän Kirjapainon talo, 2. krs)

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

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

Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.
Talopesulakoneet, myynti ja huolto

13.10.2021
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 11 000 kpl

HIERONTATARJOUS

Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ

loka-marraskuun
ajan 60 min.

52€

Autosähkötöiden

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
la
9.00–13.00

Pilatestunteja

p. 040 773 3274
iljamoisanen@gmail.com
Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä

Avoinna
sopimuksen mukaan

JH-Kodit Oy LKV
www.remax.fi

Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
XXXNBOUTBMBOBVUPLBUTBTUVTý

(esim. urheiluhierontaa, faskiakäsittelyä ja nivelmobilisointia)

Varaa aikasi:

Kaikki hautakivipalvelut myös
puhelimella ja sähköpostilla
p. 0400 852 309
esko.ollila@loimaankivi.fi
www.kivimyyntiollila.fi
elon VIIVA -hautakivimallistoa
on esillä kivinäyttelyssämme
Sääksjärventie 969. Tervetuloa!

Päivi Aitkoski-Catani

Hierontapalveluja

Tervetuloa!

KIVIMYYNTI OLLILA

Mäntsälän Perinneteko 2020 -palkinnot vastaanottivat Levannon puolesta kirjan
toimituskunnan edustajina Eero Vikström (kuvassa vas.) ja Auli Pitkänen. Sääksjärven puolesta palkinnon ottivat vastaan kyläkirjan toimintaryhmän edustajina Lasse
Herrala, Esko Uusi-Simola ja Antti Haarma.

Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ

tXXX
t/SP

ONIA JA
ies VALMISBETOTTE
ITA
Kantom
ä
BETONITU
Kantojyrsintä
lla

ammattitaido

Kantomie
å
tJOGP!LBOUPNJFT
XXXLBOUPNJFTå
040 505 5611

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi

PALVELEE
EUROMASTER Turvallista ajoa
koko renkaan
käyttöiän ajan

VERTAILUN
GASVERTA
TALVIRENGAS
TALVIREN

ILUN

VOITTAJA (11/21)

CrossClimate+
205/55r16
Tarjoushintaan

479

€

UUTUUS!

Arctic 2
UltraGripjarrutusky
ky
Ylivertainen
jäällä ja lumella
€
205/55 R 16 619
na
/ sarja alle asennettu

UltraGrip Ice 2 as

sarja
asennettuna

Luotettava kitkareng n
äärimmäisiin talvioloihi
€
205/55 R 16 579
na
/ sarja alle asennettu

Ilmastointilaitteen

täyttöhuolto

t,
(henkilö- ja pakettiauto
ta R-134a ja työt)
sis. 500 g täyttöainet

79€
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OSTA NETISTÄ
VARAA AIKA TAI
lä / ajanvaraus
euromaster / mäntsä
MÄNTSÄLÄN RENKA

Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot
Katsastuspalvelu
Sijaisautot

p

TILAA ILMAINEN
YNTI!
ARVIOINTIKÄ
s Oy

AT Oy

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

m
www
ca

Puh. 019 685 1164
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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

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

NBOUTBMBOTBO

TÄYDEN PALV
AUTOKORJA

Hyvän laadun
ja palvelun talo

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

044 060 0806
1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen
Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit
- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot
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Tapahtumakalenteri
Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalvelukset pidetään normaalisti. Pyydämme huomioimaan tilaisuudessa terveysturvallisuuden. Säännölliset verkkolähetykset pyritään käynnistämään loka-marraskuun aikana, seuraa ilmoittelua.
Su 17.10. klo 10 Messu kirkko. Jumalanpalvelus striimataan.
Su 17.10. klo 18 Tuomasmessu kirkko. Musiikissa Gospel Mäntsälä Pekka Itkosen johdolla. Tuomasmessun aikana on pyhäkoulu kirkon huoltorakennuksessa.
Su 24.10. klo 10 Messu kirkko.
Su 31.10. klo 10 Messu kirkko.
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu kirkko.
Su 7.11. klo 10 Messu kirkko. Uudet työntekijät siunataan tehtäviinsä.
TAPAHTUMIA
Huom. Syysloma, vko 42, voi vaikuttaa säännöllisiin
toimintoihin.
Kirkkoherranviraston vastaanotto on avoinna arkisin klo 9–13. Palvelemme puhelimitse 019 560 7500
ja sähköpostilla mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ. Verkkosivuilla on saatavissa sähköisiä lomakkeita eri tarkoituksiin.
Akuuteissa talousvaikeuksissa voit ottaa yhteyttä diakoniatoimiston päivystysnumeroon ma-pe 10–15
(019) 5607 536.
Pyhäinpäivän aattokonsertti G. F. Händel - Messias kirkossa 5.11. klo 18. Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro yhteistyössä Jukka Jokitalon kuoron ja orkesterin kanssa. Vapaa pääsy, ohjelma 10€. Teoksesta esitetään
valikoituja osia, kesto 1,5h. Sydämellisesti tervetuloa.
Yhdessä-ryhmät. Tule keskustelemaan yhdessä pandemia-ajan, tunteista ja ajatuksista Yhdessä-ryhmät ovat
tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Tavoitteena on löytää voimavaroja ja pohtia keinoja arjessa jaksamiseen. Ryhmiä järjestetään kaksi. Kuhunkin ryhmään otetaan 8 osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa. Kokoontumiset
ovat Ankkurissa (Keskuskatu 11) klo 10–12. Ryhmä 1. alkaa ma 1.11. ja ryhmä 2. ma 15.11.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä Aulikki Härköselle,
jolta saa myös lisätietoja p. 040 7433 260.
Päiväkuoro harjoittelee keskiviikkoisin seurakuntakeskuksen salissa klo 12.30.
Kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin seurakuntakeskuksen salissa klo 18.
Toivevirsikerho torstaina 4.11. klo 14 Ankkuri
Gospel Mäntsälä harjoittelee perjantaisin kirkossa,
Joht. Pekka Itkonen.
Kehitysvammaisten musiikkikerho. 13.10., 27.10.,
10.11. klo 18-19 Seurakuntakeskuksen Kahviossa. Kerhoa
ohjaa Enni Pöykkö (p. 044 577 0908). Tervetuloa!
Lähetyskahvila aukeaa Ankkurissa torstaisin klo 1518. Tule kahvittelemaan, keskustelemaan ja rukoilemaan
yhdessä Ankkuriin. Lähetyskahvila vapaaehtoisen ohjaajan Marjon pitämänä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Kulttuurimeijeri, Osuustie 2. Gospel-lattarit on kristillinen treenimuoto, jossa tanssimiseen yhdistetään alku- ja loppurukous
sekä kristillinen salsamusiikki. Matalan kynnyksen tanssitunnit sopivat kaiken ikäisille tanssimisesta kiinnostuneille. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Tervetuloa kokeilemaan! Tunnin ohjaa Sara Dhakal.
Gospel-lattarit is a Christian dance class, where a prayer
in the beginning and end and Christian salsa music is
joint to dancing. The classes are suitable for everyone interested in dancing. Free entrance, welcome to try!
Raamattupiiri maanantaisin seurakuntakeskuksen
alasalissa klo 13.
Rukous- ja raamattupiiri Hyökännummen kerhotalossa tiistaisin klo 18.30.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin seurakuntakeskuksen kahviossa klo 18.
Mummon kammariin kokoonnutaan tiistaisin klo 9
alkaen. Tule mukaan iloiseen joukkoon tekemään käsitöitä lähetystyön hyväksi. Kahvitarjoilu. Lisätietoja Riikalta 040 772 9319.
Ankkurin aamiainen tiistaisin toistaiseksi seurakuntakeskuksen salissa. Tarjolla maksuton aamiainen,
joka sisältää voileipiä, kahvia, teetä ja mehua. Lyhyet hartaudet klo 10 ja klo 11, joiden jälkeen aamiaista tarjolla. Voit osallistua aamiaiselle joko klo 10 tai klo 11. Tilasta löytyy myös syöttötuoleja. Lämpimästi tervetuloa
mukaan kohtaamaan muita ihmisiä sekä diakoniatyöntekijöitä!

Naisten saunailta tiistaina 26.10. klo 18 Ahvenlammella. Rentoa yhdessäoloa saunomisen ja yhteisen jakamisen äärellä. Tarjolla iltapalaa.
Sururyhmä läheisensä menettäneille. Tarjolla on päiväryhmä ja iltaryhmä, jotka alkavat marraskuussa. Lisätietoja ja henkilökohtaiset ilmoittautumiset puhelimitse päiväryhmään Aulikki Härköselle p. 040 7433 260 ja iltaryhmään pastori Päivi Laalolle p. 040 6527 759 24.10.
mennessä.
Voimavara-leiri. Kaipaatko voimaa ja virkistystä arkeesi? Tule etsimään ja löytämään omat voimavarasi!
26.-28.11.2021 järjestettävällä Voimavaraleirillä pohditaan omaa jaksamista, levätään ja virkistytään sekä vahvistetaan ja tuetaan voimavaroja mm. taiteen ja liikunnan keinoin. Tervetuloa kartoittamaan omia voimavarojasi ja vahvistamaan niitä! Leirin hinta 40€, ilmoittautuminen 9.11. mennessä verkkosivulta löytyvällä ilmoittautumislinkillä. Lisätiedot: Sara Dhakal, sara.dhakal@evl.
ﬁ, 044 068 7322.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Perhekerhot
Perhekerhossa tapaat muita lapsia ja aikuisia. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua, voit tulla silloin kun itselle sopii. Kerhossa tarjoillaan maksuton välipala.
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 srk-keskus,
alasali.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30
Hyökännummen kerhotalo.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin klo
9–11 srk-keskus, alasali.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11 Jokelanseudun kerhotalo.
Toukkapiiri kokoontuu tiistaisin klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Toukkapiiriin ovat tervetulleita sylivauvat vanhempineen. Toukkapiirissä keskustellaan vauvan syntymään ja
kasvuun liittyvistä kysymyksistä. Piirissä on mahdollisuus
tavata muita pikkuvauvojen vanhempia, jakaa arjen kysymyksiä ja tutustua uusiin lapsiperheisiin. Toukkapiirissä on usein myös ulkopuolisia vierailijoita alustamassa
vauva-aikaan, vauvanhoitoon ja vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä. Toukkapiiri on vapaaehtoisten äitien
vetämä vertaisryhmä. Toukkapiirissä voi käydä sen kauden loppuun kun lapsi täyttää vuoden. Mukaan voi tulla
vaikka jo odotusaikana!
Naperonurkka Ankkurissa on avoin kohtaamistila
perjantai-iltapäivisin perheille. Tarjolla pientä välipalaa.
Ovet ovat auki 15–16.30.
Päiväkerhoon ja rytmitoukkiin on jatkuva ilmoittautuminen verkkosivuilla mantsalanseurakunta.ﬁ
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Lasten laulukerho kokoontuu torstaisin kirkossa klo
16.30–17.15. Tervetuloa lasten laulukerhoon laulamaan
ala-asteikäiset lapset!
Juniorafterschool Wanhalla tiistaisin 13.30–15.30.
Hyökännummen Juniorafterschool Hyökännummen kerhotalossa keskiviikkoisin klo 13–15.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
IG @wanhannuoret
YouTube Wanhannuoret
SyyslomaWanha keskiviikkona 20.10. ja 22.10. klo
14.15. Tervetuloa viettämään syyslomaa Wanhalle!
Afterschool keskiviikkoisin klo 14.15–16.30 Wanha Alakerta. Tarjolla on mahdollisuus läksyjen tekoon, pelailuun, musiikin kuunteluun, pientä välipalaa ja kahvia on
tarjolla. Työntekijä on myös aina paikalla juuri sinua varten. Hiljennymme Warttikseen klo 16.
Toimintatorstai joka torstai klo 14.15–20 Wanha Alakerta.
Tarjolla on mahdollisuus läksyjen tekoon, pelailuun,
musiikin kuunteluun, pientä välipalaa ja kahvia on tarjolla. Työntekijä on myös aina paikalla juuri sinua varten. Lisäksi noin klo 17–18 alkaen yhteistä ohjelmaa, opetusta,
pelejä, laulamista tai muuta mukavaa. Warttis klo 19.30.
Pe 5.11. klo 19 Wanhan avoimet ovet Wanha - Alakerta.

Oulunkylän tytöstä
Euroopan tähti
”Voi kuinka pieninä palasina
onkaan mun leipäni maailmalla”. Näin lauloi Tapio Rautavaara aikoinaan ja varmaan
tiesi mistä lauloi. Tämä laulu tulee väistämättä lukijan
mieleen näyttelijä Kati Outisen uudesta elämäkertakirjasta Niin lähelle kuin muistan, Karisto 2021. Kati Outinen, nyt 60 v, on kuvaillut tarkan mielenkiintoisesti omaa
sirpaleista elämän- ja työtaivaltaan elämäkertakirjassaan.
Outinen on itse kirjoittanut
ja muistellut elämänvaiheitaan omat päiväkirjamerkinnät tukenaan.
Kirja on erinomaisen seikkaperäinen kuvaus tämän
Euroopan parhaaksi naisnäyttelijäksikin valitun Helsingin Oulunkylästä tulleen
nuoren tytön tiestä näyttelijän ammattiin.
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Händelin Messias-suurteos
Mäntsälän kirkossa
pyhäinpäivän aattona
Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro, vokaaliyhtye Incanto ja kamariorkesteri Refugium musicum esittävät
G.F. Händelin Messias-oratorion pyhäinpäivän aattoiltana 5.marraskuuta klo 18
Mäntsälän kirkossa.
Kyseessä on kolmas suurteos, jonka kanttori Mirjam
Odén harjoittamat mäntsäläläiset ja kapellimestari Jukka Jokitalon johtamat muusikot esittävät yhdessä. Edelliset teokset ovat olleet Mozartin ja Faurén Requiemit.
– Etsin seuraavaa projektia niiden jälkeen. Vaihtoehtoja oli paljon, muun muassa Bachin passiot olivat mietinnässä, kertoo Mäntsälän
seurakunnan kanttori Mirjam Odé.
Hän päätyi kuitenkin Händeliin:
– Teos on kuulijakunnalle hyvinkin tuttu, kuoro-osat
ovat ikonisia ja soolo-osatkin
varsin mieleenpainuvia, jatkaa Odé.
Teoksen teksti on suoraan
Raamatusta. Siinä on profeettojen kirjoituksia ja psalmeja Vanhasta Testamentis-

Kati Outisen kirja
”Niin lähelle kuin muistan”
on myynnissä Mäntsälän
Kipa-kirjakaupassa.
kiersi esittämässä vanhainkodeissa, teki esityksen Schjerfbeckistä ja toimi Kajaanin
Runoviikon johtajana. Siinä
ohessa hän oli äiti ja mumma.
Nuorena solmittu avioliitto ei
onnistunut, tytär jäi äidille.

Elokuvat nostivat esille
Suomalaisille ja myös kan-

Koulusta eväät elämään sainvälisesti Kati Outinen
Kati Outisen näyttelemisen kipinä syntyi Oulunkylän Yhteiskoulussa äidinkielen opettajan vaikutuksesta
12-vuotiaana. Ne opit kantoivat nuorta tyttöä pitkälle,
innostus johti sitten Teatterikouluun.
Jo kouluaikana Kati Outinen tuli tunnetuksi erinomaisessa nuorisoelokuvassa ”Täältä tullaan elämä”, jossa nuorisoa ensimmäistä kertaa suomalaisessa elokuvassa
kuvattiin rehellisesti.
Teatterikoulussa Kati Outinen oli jostain syystä ”hirmuisen” Jouko Turkan suosikkioppilaita. Niinpä kirja ei
kerro Turkan kyseenalaisista
opetusmetodeista.

Elämän pieniä palasia
Vaikka Kati Outinen on aina
ollut tunnettu ja tunnustettu näyttelijä, ei tunnettuus
ole suinkaan taannut leipää
yksihuoltajaäidille ja hänen
tyttärelleen. Outinen kuvaa
riipaisevan hyvin näyttelijätyön epävarmuuden, työttömyyden. Miksi puhelin ei soi?
Eikö kukaan minua tarvitse?
Kati Outinen keräsi elämänsä pienet palaset elokuvista, teatterilavoilta, toimi
opettajana 10 vuotta, käsikirjoitti Salattuja elämiä, kuunnelmasarjaa, teki jopa monologin muistisairaudesta, jota

tuli tunnetuksi ennen kaikkea Aki Kaurismäen elokuvien kautta. Outisen ja Matti
Pellonpään vähäeleiset näyttelijäsuoritukset ovat suurta
suomalaisen elokuvan historiaa. Outinen kuvaa lämmöllä Kaurismäen elokuvien tekotapaa, sitä yhteishenkeä,
porukan yhteisöllisyyttä, jota elokuvia tehtäessä näyttelijöillä ja koko henkilökunnalla oli. Kaurismäellä oli
erinomainen taju, silmä pieniinkin yksityiskohtiin, vaikka hän antoi toisaalta näyttelijöille myös mahdollisuuksia
improvisointiin.
Outisen kirja on erinomainen oppikirja kaikille näyttelijäammatista haaveileville tytöille ja pojille. Työ on raskasta, sattumanvaraista ja epäsäännöllistä. Glamouria on
hyvin vähän, jos ollenkaan.
Outinen itse ei julkisesta ammatistaan huolimatta
muusta ns. aikakauslehtijulkisuudesta ole koskaan välittänyt. Hän on hoitanut ”pakolliset” cocktail-kutsut, mutta useimmiten yksinhuoltajaäidillä on illalla esityksen
jälkeen jo kova kiire päästämään lapsenvahti vapaalle.
Näyttelijän arkea. Sitä Kati Outisen kirja ”Niin lähelle kuin muistan ” kuvaa erinomaisesti.
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy
Puh. (019) 687 2386,
0400 491 476
Vanha Porvoontie 4
matti.marjaniemi@msoynet.com
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Broken River –
Johanna Iivanainen
Levynjulkistamiskiertueen konsertti
La 16.10.2021
klo 19.00
Kulttuurimeijerillä
0MTYXŻƝŻŻLPʯ OʞXIMRIR ƁSZIPXENEIRREOOSSR
KIPA-kirjakauppa Mäntsälä

ta, sekä Uudesta Testamentista evankeliumitekstejä,
Paavalin kirjeitä ja Johanneksen ilmestystä.
Händel sävelsi teoksen hyvin nopeasti, vain 24 päivässä. Sen kesto on kaikkiaan
noin 2 tuntia 45 minuuttia.
– Händel jo aikanaan lyhensi teosta eri tilanteissa jättäen osia pois. Näin teemme
mekin. Saamme kuulla konsertissamme tutut, kauneimmat kuoro-osat ja väkeviä sekä kauniita soolo-osuuksia,
Mirjam Odé kertoo.
Konsertin kesto on nyt

noin puolitoista tuntia.
Lukuisat soolo-osuudet
kuullaan mäntsäläläisiltä laulajilta. Sopraano-osuuksia
laulavat Minna Blom, Heidi
Grefberg ja Enni Pöykkö.
Altto-osat laulaa Natalia
Vinogradova, tenorina Ville Kinnunen. Bassoina kuullaan Timo Vesteristä ja Kalle Virtaa.
Sekä kuoro että Mirjam
Odé odottavat konserttia palavasti, ja taatusti myös yleisö.
– Aloitimme yhteisharjoittelun syyskuun alusta kirkos-

sa. Olin todella hämmästynyt ja iloinen osaamisen tasosta sekä laulamisen innosta. Kuoromme vaatii paljon
omatoimista harjoittelua ja
totisesti sitä oli myös koronatauolla tehty, sanoo Mirjam Odé.
Toinen esitys kuullaan Helsingissä Kallion kirkossa sunnuntaina 14. marraskuuta
kello 18.
Konsertteihin on vapaa
pääsy, käsiohjelman hinta on
10 euroa.
Kauko Ollila

ZZZSHUKHMXULVWLWIL

Oletko myymässä kotiasi?
Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Me olemme täällä sinua varten ❤
VALOLKV tekee hyvää ❤ Katso valolkv.ﬁ ja kysy lisää

Mirja Kokko
varatuomari
040 7311 380

Virpi Mikkonen
lakiasiantuntija
050 4000 968

Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 5321 220

Kirsi Hautaluoma
toimistosihteeri
050 4111 914

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

Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Sara Lepistö

– puhelin- tai video-

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

p. 050 4111 914

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

- etukäteen sovittavissa
Marjokodin tilat katutasossa

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

Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ
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Mäntsälän kirjastoauton toiminnan alusta
tuli tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta
Kuvat Iida Latvio

Iida Latvio kortti, jossa oli merkittynä
Ensimmäinen kirjastoauto
aloitti toimintansa Mäntsälässä 50 vuotta sitten, helmikuussa 1971. Tällöin kirjastoautoja oli vain muutamilla
paikkakunnilla, ja ensimmäinen niistä oli aloittanut toimintansa Turussa kymmenen vuotta aiemmin. Mäntsälän kirjastoautoa kuljetti
Raimo Virolainen. Hän teki
kirjastoautossa pitkän uran,
sillä kun kolmas kirjastoauto otettiin käyttöön vuonna
1997, toimi Virolainen yhä
kuljettajana. Ensimmäisessä
kirjastoautossa hyllytilaa oli
3500 kirjalle, ja auto pysähtyi
viikon aikana yhteensä 50 lainauspisteessä. Kirjastoautosta tuli alusta alkaen merkittävä osa kirjaston toimintaa,
sillä sen avulla palvelut saatiin lähes kaikkien ulottuville. Pääkirjasto sijaitsi tuolloin
Kirkonkylän koulun kupeessa, jonne on pienemmiltä kyliltä pitkähkö matka.
Vaikka kirjastoauton tavoite on yhä sama, palveluiden
vieminen keskusta-alueiden
ulkopuolellekin, moni seikka
on myös muuttunut. Merkittävin muutos on tapahtunut lainausjärjestelmässä.
Kun kirjastoauto aloitti toimintansa, käytössä oli detroit-lainausjärjestelmä. Jokaisen kirjan takana oli taskussa
kortti, jossa oli kirjaa lainanneiden asiakkaiden kirjastokorttien numerot. Kun kirjan lainasi, korttiin kirjoitettiin lainaajan kortin numero, ja kortti jätettiin virkailijalle. Tilalle taskuun laitettiin

eräpäivä. Sittemmin lainausjärjestelmän sähköistyminen
on sujuvoittanut toimintaa
huomattavasti.
Toiminta on vuosikymmenien aikana kehittynyt myös
muilla tavoin. Aineisto on
monipuolistunut, sillä perinteisten kirjojen lisäksi lainattavaksi on tullut myös cd-levyjä, elokuvia ja e-aineistoja.
Kirjastoautolla on osallistuttu myös tapahtumiin, kuten
elokuussa keskustassa järjestetyille harrastusmessuille. Lisäksi muutosta on tapahtunut asiakasryhmissä. Nykyisin kirjastoauton asiakkaista suurin ryhmä on lapsiasiakkaat ja lastenaineiston lainaaminen painottuu myös
siksi, että yhteisöasiakkaita
on päiväkotien lisääntymisen myötä tullut lisää. Kirjastoauton lastenaineistovalikoimaa vaihdellaan esimerkiksi sesonkien, kuten joulun
ja kesän mukaan.
Lainausmäärät ovat vuosikymmenien aikana vähentyneet, kun kirjojen ohelle
on tullut kilpailevia virikkeitä, kuten suoratoistopalveluja ja sosiaalinen media. Vuonna 1971 lainauksia tehtiin yhteensä 51 000. Vuonna 2019,
kun korona ei vielä vaikuttanut kirjaston toimintaan,
vastaava luku oli noin 38 500.
Tällä hetkellä käytössä on
neljäs kirjastoauto, joka on nimeltään Vega. Kirjastopalvelujohtaja Anu Järvi-Uutelan
mukaan auton merkitys kirjaston toiminnassa on suuri,
sillä esimerkiksi koulujen tavoittaminen ilman kirjasto-

Kirjastoauto Vega.
autoa olisi miltei mahdotonta. Lisäksi kirjastolaki edellyttää palvelun tarjoamista kaikille kunnan asukkaille. Pääsääntöisesti kirjastoauto kulkee joka toinen viikko maanantaista perjantaihin ja joka toinen maanantaista torstaihin. Joskus toimintaan voi
kuitenkin tulla muutoksia.
Lisäksi kirjastoautopalvelut
ovat tauolla heinäkuussa sekä joulusta loppiaiseen.
Nykyinen kuljettaja Aki
Nieminen on ajanut kirjastoautoa viiden vuoden ajan.
Hänen tehtävänimikkeensä
on kirjastovirkailija-autonkuljettaja. Työnsä parhaaksi puoleksi Nieminen mainitsee asiakkaat. Hän kuvailee
erilaisten ihmisten kohtaamisen olevan työn suola.

Kirjastoauto Vega otettiin
käyttöön vuonna 2012. Anu
Järvi-Uutela toivoo, että autolla olisi mahdollisesti vielä
toiset yhdeksän vuotta edessä, ennen kuin se täytyy uusia. Kirjastoauton mahdolliseen uusimiseen vaikuttavat
kuitenkin sekä rahoitus että
e-aineistojen lisääntymisen
vaikutus kirjastoauton kysyntään. Tällä hetkellä kirjastoautossa asioidaan kuitenkin runsaasti, eikä Järvi-Uutelan mukaan huoleen ole aihetta. Vuonna 2019 lainauksista 16 prosenttia tehtiin kirjastoautosta.
Kirjastoauton toiminnan
kehittäminen on Järvi-Uutelan mukaan melko rajallista,
sillä kirjastoauto kulkee kuljettajan työajan puitteissa.

Kuvat Mäntsälän kunnankirjaston arkisto

Tuula
l Mattila
il jja asiakkaita.
i kk i

Ensimmäinen kirjastoauto kuvattuna kirkonkylällä vuonna 1971.
Tuula Palmroos ja asiakas.

Kirjastoauto Vegan aineistohyllyjä.
Aivan rajattomasti reittejä ei
siis voida pidentää tai aukiolopäiviä lisätä.
Tulevina vuosina kirjastoauton kanssa pyritään kuitenkin osallistumaan myös
erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi Sälinkään torpparihulinoilla sekä Riihenmäen
koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on vierailtu viime
vuosien aikana.
– Mielellään tullaan tapahtumiin, jos aikatauluihin sopii. Kannattaa kysyä, mikäli kiinnostusta kirjastoauton
osallistumiselle on, Järvi-Uutela toteaa.
Kirjastoauton iltareiteillä
on ennen koronaa annettu
myös muun muassa terveys-,
liikunta- ja digineuvontaa.
Näitä palveluita voidaan tarjota myös jatkossa, mikäli yhteistyökumppaneita löytyy.
Juhlavuotta on vietetty
pienimuotoisesti. Järvi-Uu-

tela mainitsee harrastusmessuille osallistumisen ikään
kuin osaksi juhlavuoden ohjelmaa, vaikka tapahtumiin
halutaan osallistua jatkossakin. Harrastusmessuilla kirjastoauton kulmalla soitti
trubaduuri Timo Vesterinen
ja perheen pienimmille jaettiin ilmapalloja. Kirjastoauto on vieraillut syksyn aikana
myös kunnantalolla kulttuuriviikon kunniaksi.
Ensi vuonna on niin ikään
juhlavuosi, sillä kirjastoauto Vega täyttää kymmenen
vuotta ja Mäntsälän kirjasto
puolestaan 175 vuotta. Nykyisiin tiloihin Urheilutielle pääkirjasto siirtyi vuonna 1993. Mäntsälän kirjasto kuuluu yhdessä Tuusulan,
Keravan ja Järvenpään kirjastojen kanssa Kirkes-kirjastoihin. Mäntsälässä hankitulla
kirjastokortilla on siis mahdollista lainata myös muiden
Kirkes-kirjastojen aineistoja.
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Elina Alanko
Mäntsälässä syksy alkoi koronapandemian rajoitusten
kevennyttyä vauhdikkaasti, kun kahtena peräkkäisenä viikonloppuna järjestettiin Seurojentalolla ja uudella
Kapinatorilla markkinat. Molempina lauantaina sää suosi markkinaväkeä ja järjestäjät olivatkin tyytyväisiä.

Lions Clubin
perinteiset
syysmarkkinat
Lions Club Mäntsälä järjesti perinteiset syysmarkkinat
syyskuun viimeisenä lauantaina Seurojentalon piha-alueella ja sisätiloissa. Markkinamyyjiä oli runsaasti ja Mäntsälän Mamsellit järjestivät
kahvilan sisällä.
Kuva Elina Alanko

LC Mäntsälän Mamsellit pitivät kahvilaa Seurojentalon
sisätiloissa.

Lions Club Mäntsälän puuhamiehet syysmarkkinoilla. Kuvassa vas. Seppo Huovila, Jari Karppinen, Roger Bäckroos,
Kari Vainio, LC Mäntsälän presidentti Juhani Luoto, Aapo
Kohonen ja Antti Luoto.
– Vuoden tauon jälkeen
markkinat saivat innostuneen
vastaanoton niin myyjien kuin
mäntsäläläisen yleisönkin keskuudessa. Myyjät kehuivat jälleen mäntsäläläisten ostoinnostusta, joka taas innostaa
myyjiä tulemaan uudelleen,
kertoo Lions Club Mäntsälän
presidentti Juhani Luoto.
– Mäntsälän Lions Clubin järjestämät ensimmäiset
markkinat pidettiin vuonna 1983 ja ne ovat jatkuneet
siitä lähtien joka vuosi, paitsi viime vuonna koronatilan-

teesta johtuen. Tarkoitus on
järjestää LC-markkinat taas
ensi vuonna, onhan tämä tärkein aktiviteettimme, jonka
avulla kerätään rahaa paikallista hyväntekeväisyyttä varten, jatkaa Luoto.
LC Mäntsälän markkinavastaavana toimii Hannu
Heikkilä ja yhdessä markkinatoimikunnan kanssa hän
vastaa markkinoiden järjestämisestä. Markkinatoimikuntaan kuuluvat lisäksi Jari
Heikkilä, Pentti Hiltunen, Olle Johansson, Risto Kononen,

Kuva Elina Alanko

Juhani Luoto ja Matti Vesalainen. Kaikki LC Mäntsälän jäsenet ovat apuna markkinapäivänä.
– Markkinoita oli nyt odotettu, kun edellisistä on jo
jonkin aikaa. Myyjiä oli hieman vähemmän kuin menneinä vuosina, mutta kauppa kävi sitä paremmin. Muutama myyjä ilmoitti markkinapäivän aamuna jäävänsä
kotiin pienen ﬂunssan vuoksi, sanoo Hannu Heikkilä.
– Mm. ainoalta muikun
paistajalta loppuivat muikut
jo puolen päivän aikaan ja siihen asti kojun edessä oli pitkä jono. Eri tuotteilla on kylläkin hyvin erilainen kysyntä,
jatkaa Heikkilä.
Ihmisten kohtaaminen
markkinoilla on tärkeää.
– Keskusteluja syntyi paljon ja oli ilo nähdä, miten paljon niistä nautittiin. Itsekin
olin paikalla aamukuudesta
iltaviiteen ja kävin lukemattomia mukavia keskusteluja
sekä markkinaväen että myyjien kanssa, sanoo Heikkilä.
Seurojentalon sisätilat
ovat markkinoille tärkeät,
koska siellä on paljon myyjiä, LC Mamsellien kahvila ja
wc:t. Moni ulkomyyjä tarvitsee sähköä ja saapuvat paikalle melko raskaalla autokalustolla.
– Saamme sähköä helposti jaettua Seurojentalon torille, mutta Kapinatorille se
on vaikeampaa. Käsittääkseni raskasta autokalustoa ei
voi Kapinatorille ajaa. Mietiskelimme kyllä Kapinatorin
käyttöä ja tulevaisuudessa se
voi tapahtuakin. Onhan mukana myös paljon myyjiä, jotka voisivat sijoittua sinne, toteaa Hannu Heikkilä.
Lions Club Mäntsälä hankkii syysmarkkinoiden järjestämisellä varoja hyväntekeväisyyteen.
Hankituilla varoilla avustetaan monipuolisesti ennen kaikkea Mäntsälän alueen asukkaita.

LC Mäntsälän syysmarkkinoilla seurojentalon piha-alueelle
oli pystytetty runsaasti myyntikojuja.
Kuva Elina Alanko

Y-markkinat
ensimmäistä
kertaa
Mäntsälän Yrittäjät järjestivät yhteistyössä Metropolian
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa lokakuun
ensimmäisenä lauantaina Ymarkkinat Kapinatorilla ja
Seurojentalon piha-alueella.
Markkinamyyjiä oli yli 50
ja markkinavieraitakin runsaasti.
– Y-markkinat päätettiin
järjestää siksi, että halusimme tukea ilmaisilla toripaikoilla kaikkia yrittäjiä, koska
koronapandemian kokoontumiskieltojen takia monet
Kuva Elina Alanko

Seurojentalon sisätiloissa oli
Y-markkinoiden ajan koulujen ja päiväkotien taidenäyttely.
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Mäntsälän Voimistelijat Gymnaestradaan ensi kesänä

Markkinoita Seurojentalolla ja Kapinatorilla
Kuva Elina Alanko

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Duo Santra ja Lauri esiintyivät Y-markkinoilla.
ovat joutuneet luopumaan
tapahtumista, joissa ovat olleet myymässä ja esittelemässä tuotteitaan, sanoo Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtaja Elina Alanko.
Y-markkinoilla oli Metropolian opiskelijoiden puolelta ohjelmaa, Duo Santra ja
Lauri esiintyivät kahteen kertaan Kapinatorilla. Tapahtuman juonsivat Riihenmäen
koulun 7F-yrittäjyysluokalta
Oona ja Lilli.
Y-markkinat järjestettiin
ensimmäistä kertaa ja seuraavasta järjestämisestä päätetään ensi vuonna.
– Sää suosi meitä ja ihmisiä
oli paljon liikkeellä. Olemme
järjestäjinä oikein tyytyväisiä,
toteavat Elina Alanko ja Eero
Kokko Mäntsälän Yrittäjistä.
Kuva Elina Alanko

Mäntsälästä on lähdössä
jälleen iso joukko esiintyjiä Gymnaestradaan Tampereelle. Tampereella 9.12.6.2022 järjestettävä Suomen Gymnaestrada on neljän päivän liikunnallinen
kaupunkitapahtuma, joka
kokoaa voimistelun harrastajat ja huiput yhteen. Gymnaestradassa on luvassa näytöksiä, kilpailuja, kenttäohjelmia, kokeilupisteitä sekä
liikkumisen riemua monessa
muodossa. Paikalle odotetaan 12000 osallistujaa ympäri Suomen.
Mäntsälän Voimistelijat
kannustaa kaikkia osallistumaan ja tulemaan mukaan
nauttimaan voimistelun laajasta kirjosta ja hyvästä yhteishengestä. Mukaan voi
lähteä osallistujaksi, päiväkävijäksi, yleisöksi tai vaikka vapaaehtoiseksi.
Ensi kesänä jokaisella kuntoliikkujalla on mahdollisuus
päästä esiintymään Tampereen Ratinan stadionille Tiina
Hedemanin ja Arja Puron tekemässä jumppapallo-ohjelmassa nimeltä Kiertoradalla.
Mäntsälässä ohjelmaa opettaa Anne Pulkstén ensi ke-

vään aikana.
– Näin World Gymnaestradassa Itävallassa 2019 japanilaisten jumppapallo-ohjelman, joka oli tosi vetävä ja
hauska. Kun nyt tuli seurojen
aikuisjäsenille mahdollisuus
päästä esiintymään jumppapallon kanssa, päätin että
tämä tilaisuus on tarjottava
myös Mäntsälässä. Ohjelma
on helppo, mutta isot värikkäät pallot tekevät siitä näyttävän. Kenttäohjelmassa on
satoja jumppaajia liikkumassa yhtaikaa, joten tunnelma
kentällä on todella hieno, sanoo Pulkstén.
Ohjelmaan pääsee tutustumaan tiistaina 19.10. Monitoimitalolla klo 18-19.
– Sinne voi rohkeasti tulla kokeilemaan, eikä osallistuminen sido vielä mihinkään. Ota mukaan jumppapallo, jos sellainen on, jatkaa
Pulkstén.
Alustavat ilmoittautumiset tapahtumaan kerätään
seurassa lokakuun loppuun
mennessä, mutta sitovat ilmoittautumiset tehdään vasta 1.2. mennessä. Ilmoittautuminen on mahdollista vielä huhtikuussa, mutta silloin

osallistujapassin hinta on hieman kalliimpi.
Mäntsälän Voimistelijoiden Gymnaestrada-yhteyshenkilönä eli Gymppinä toimii Sanna Jokiniemi. Jokiniemi on pitkän voimistelutaustan omaava tanssillisen voimistelun osaaja ja on myös
itse lähdössä esiintymään
kenttäohjelmaan oman ryhmänsä Hengetärten mukana.
Mäntsälä on upeasti edustettuna Unelmien tulevaisuus
-päätösjuhlassa sunnuntaina 12.6.2022, jossa kenttäohjelmien koreografeina ovat
mukana myös Eerika LaaloHäikiö ja Nea Vallin. LaaloHäikiö on tehnyt vaativamman tanssillisen voimistelun
koreograﬁan ja Vallin tanssin kenttäohjelman yhdessä
Riikka Kuusipohjan kanssa.
Kaikkiaan kenttäohjelmiin
odotetaan tuhansia esiintyjiä. Mäntsälästä kenttäohjelmiin osallistuvat joukkuevoimistelun, tanssin ja tanssillisen voimistelun harrastajat.
– Matkaan lähdetään yhdessä ja yhteishenki onkin
se, joka vetää suurtapahtumiin vuodesta toiseen, jatkaa Pulkstén.

Anne Pulkstén opettaa kuntoliikkujien kenttäohjelmaa Mäntsälässä.

JH-Suunnittelu Oy Mäntsälä
SÄHKÖSUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAT
Toimenkuvaamme kuuluuvat:
uvat: Sähkösuunnittelu,
Sähkösuunnittelu,Turvallisuusjärjestelmien
Turvallisuusjärjestelmiensuunnittelu,
suunnittelu,
Tietojärjestelmien suunnittelu sekä aloihin liittyvä asennusvalvonta ja konsultointi.
Työkohteet vaihtelevat uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen välillä julkisessa rakentamisessa,
asuinrakentamisessa sekä teollisuuden erilaisten hankkeiden parissa.
Suunnittelu tehdään pääasiassa 3D tietomallinnettuna ja ohjelmistoina käytössämme on
AutoCad/MagiCad sekä CADMATIC (ent. Cads Planner).
Mäntsälän toimiston henkilöstö:
NSS, SKOL, Senaatti
Poikkeuksellisen vaativa
suunnittelijapätevyys
Toimitusjohtaja
tekn. Jari Häärä

Suunnittelupäällikkö Suunnittelija
ins. Markus Nopanen
ins. Timo Soini

050 5944 440

0400 901 206

050 414 6812

Vanha Porvoontie 9, 04600 Mäntsälä
puh: 010 574 8600 (vaihde)
Kapinatori täyttyi markkinamyyjistä ja asiakkaista Y-markkinoilla.

S1 SÄHKÖPÄTEVYYS
www.jhsuunnittelu.fi
etunimi.sukunimi@jhsuunnittelu.fi
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Lahdessa järjestetyssä
Aluevaalikokouksessa
palkittiin edellisen
vuoden parhaimpia.
Kuvassa Mäntsälän
Nuorkauppakamarin
puheenjohtaja Mika
Nyman, edellisen vuoden
puheenjohtaja Maria
Kokko ja Hanna Luukkanen
Riihimäki-Hyvinkää
Nuorkauppakamarin
puheenjohtaja.

Kammarissa, kertoo Mäntsälän Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Mika Nyman.
Alueellinen vaalikokous
vietettiin Lahdessa syyskuun
lopulla ja iltagaalassa paikallinen Nuorkauppakamari sai
vastaanottaa palkintoja.
– Kamarimme oli vuonna 2020 järjestämässä Täys10
– 10 viikon ja 10 koulutuksen tapahtumaa, joka voitti
Parhaan Yhteystyöprojektin
palkinnon, niin alueellisesti,
kuin myös kansallisen ja sai
Eurooppa tason tunnustuksen TOP 3:ssa, jatkaa Nyman.
Yhteistyössä Mäntsälän lisäksi oli Riihimäki-Hyvinkään, Järvenpään ja KeskiUudenmaan nuorkauppakamarit.
Syksyn mittaan on ollut
käynnissä mm. Vientitykkikilpailu, jossa etsitään ja palkitaan vientiin erikoistunutta
yritystä. Myös Vuoden Nuori Johtaja palkitaan tänäkin
vuonna.
Piakkoin julkistetaan Tuottava Idea -kilpailun voittaja,
joka saa 60 000 euron arvosta mainostilaa idealleen.
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Mäntsälän kansalaisopiston luentotilaisuudet

Mäntsälän Nuorkauppakamari
vastaanotti palkintoja gaalassa
Vaikka koronarajoitukset
ovat rajoittaneet perinteisten
projektien, yritysvierailuiden
ja kokousten järjestämistä,
on Mäntsälän Nuorkauppakamarilla ollut mahdollisuus
osallistua koulutuksiin, kokouksiin ja kansainvälisiin tapaamisiin etänä tänä vuona.
– Elokuussa olimme mukana Järjestömessuilla, järjestimme Alueakatemia-koulutuspäivän ja illan huipensi kamarimme 50-vuotisjuhlat, joita vietettiin noin 30
hengen voimin Ruustinnan
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Pornaislaisesta kenraalista
Wiljo Tuomposta elämäkerta
Kansallisille voittajille Nasdaq Finland Oy tarjoaa valomainoksen Nasdaq seinällä
(Time Square, New York sekä
pörssin avauskellon soittaminen palkintojenjako-Nasdaq
Helsingin toimistolla).
Marraskuun alussa opiskelijat pääsevät tutustumaan
paikallisen yritysjohtajan
työpäivään Päivä Johtajana
-projektissa.
– Järjestämme toimintaamme tutustumisillan perjantaina 22.10. klo 18 Mäntsälässä K2:ssa.
Toimintaamme pääsee
helposti mukaan, kun olet
18-40 vuotias, joka on kiinnostunut kehittämään työelämätaitoja mm. erilaisissa
projekteissa, hallitusviroissa
ja koulutuksissa. Myös verkostoituminen luo elinikäisiä
ystävyyksiä niin paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Välillä pidämme myös
hauskaakin hyvän harrastuksen parissa, toteaa puheenjohtaja Mika Nyman.
Lisätietoja
www.jcimantsala.com

Jokelalainen professori Martti Turtola ja Pornaisista kotoisin oleva FM Mari Ahokas
ovat julkaisseet elämäkerran Marskin lähimmäksi upseeriksi kohonneesta, Laukkoskella syntyneestä kenraali
Wiljo Einar Tuomposta.
Kirjan Talvisodan tuntematon sankari, Kenraali
W.E. Tuompon tie jääkäristä
maanpakolaiseksi 1893-1957,
on kustantanut Otava. (431
sivua ja kuvaliitteet).
Kymmenpäisestä veljessarjasta Wiljo lähti nuorena ylioppilaana 1915 ensimmäis-

ten joukossa saamaan Saksassa jääkärinä sotilasoppia.
Hän sai tulikasteensa Saksan
itärintamalla ja osallistui vapaussodassa Viipurin valtaukseen. Tuompo sai monipuolisen sotilaskoulutuksen
ja hän toimi ennen talvisotaa mm. Rajavartiostojen komentajana.
Epätoivoisessa tilanteessa hän johti hermonsa hyvin halliten Pohjois-Suomen
Ryhmää, jonka tilille tulivat
loistavat voitot Pelkosenniemellä, Raatteen tiellä Suomussalmella ja Kuhmossa.

Koko jatkosodan hän toimi
Mannerheimin lähimpänä
upseerina Päämajassa.
Rauhan tultua Mannerheim määräsi hänet pakenemaan perheineen “Punaista
valpoa” Ruotsiin. Vasta 1948
hän saattoi palata rakastamalleen “Majalle” Kotojärven rannalle Pornaisten Laukkoskelle.
Mäntsälän kansalaisopisto järjestää kaksi luentotilaisuutta Tuomposta marraskuussa.
2. marraskuuta klo 17.30
luennoi Mari Ahokas Pornaisten kirjastossa Tuompon

Athos askel askeleelta
Celia kirjasto on julkaissut äänikirjana mäntsäläläisen Jyrki Teeriahon Athos askel askeleelta -kirjan. Kirjan lukijana on näyttelijä Tapio Rauvala. Äänikirjan kesto on 3 h 53
min.
Athos askel askeleelta, päivät poluilla, illat luostareissa,
viisi vaelluskertomusta Pyhältä Athosvuorelta.
Jyrki Teeriaho esittelee Pyhää Athosvuorta vaeltaja-

na: polkuja, nousuja, laskua
ja hikeä on riittävästi päivän
vaelluksilla. Illalla tullaan aina
luostariin. Sen elämänpiirin
Teeriaho on taltioinut taitavasti. Kerronta rullaa miellyttävän tunnelmallisesti ja aistivoimaisesti. Lukija samaistuu luostarin arkeen.
Tekstissä viehättää levollinen ote ja pienet tuokiokuvat, kuten luostarin rauhallisen kahvihetken keskeyttä-

vä luostarikissan ja heinäsirkan kohtaaminen. Kirjassa on
myös paljon matkavinkkejä
ja opastusta, miten Kreikassa sijaitsevalle autonomiselle,
maailman ainoalle sataprosenttisesti ortodoksiselle niemelle matkataan ja mitä lupaprosesseja se vaatii. Luostareiden majoituksista ja ruokailuista on myös hyvin tietoa.
Kirjassa on runsas kuvitus.
Celian kirjoja voivat käyt-

Tilitoimisto, josta kaikki
taloushallinnon työt.
Hanslankarintie 15 B
04500 Kellokoski
info@tilipalvelusaarela.com
020 787 1360

Talvisodan tuntematon
sankari -kirja on myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
suvusta ja Wiljon lapsuudesta sekä kouluvuosista Porvoossa. Viikkoa myöhemmin
9. marraskuuta klo 17.30 luennoi Martti Turtola samassa paikassa Wiljo Tuompon
sotilasurasta ja maanpakolaisuudesta.
tää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai
vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi
voi liittyä kirjastossa.
Celia on julkaisut aiemmin
äänikirjana myös Teeriahon
kirjoittaman Lasten Yrittäjäkirjan Onni ja Soﬁa perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon. Molemmat kirjat ovat myynnissä painettuina versioina Mäntsälän Kipakirjakaupassa.

045-2583312

Tanja Lakso
tasatilit@gmail.com
Löydät meidät myös facebookista

Lue
näköislehti

www.mantsalan
sanomat.fi

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

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

Toimintaohjeita erilaisiin
hätätilanteisiin, varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 32. Lähde: Jari Heikkilä

Lämmityskausi on alkanut
Nuohooja kannattaa ennen lämmityskautta
kohteessa käyttää,
noki edellisellä lämmityskaudella tai linnut
on saattaneet hormia kesällä täyttää.
Ennen sytytystä liesituuletin sulje (alipaine)
ja ilman pellin avausta ei ilma hormissa kulje.
Käyttämätön kostea hormi ja ulkoilman
matalapaine saattaa savut tupaan tuoda,
lisää vetoa esim. hiustenkuivaajan puhalluksella
tuhkaluukun kautta voi luoda.
Kynttilän poltto tai lämminilmapuhaltimen käyttö
tuhkaluukun suulla myös asiaa auttaa,
lämmin ilma hormissa noustessaan vie
mukanaan ulos savulauttaa.
Pieniä puita ja lastua / tuohta sytytykseen käytä,
vain 1/3 osaa uunista täytä.
Eli aluksi uuniin pieni valkea,
jottei uuni / hormi liian nopeasta lämmityksestä halkea.
Kun veto on varma ja liekki elinvoimaiselta näyttää,
voi isommilla puilla uunia täyttää.
Anna hiilloksen loppuun palaa,
sitten pelti vasta sulje, ettei häkä hiivi tupaan salaa.
Häkä ei maistu eikä näy, mutta päähän se kyllä käy.
Sitä ei voi tuoksusta tunnistaa,
mutta pieninäkin pitoisuuksina se silmäsi ummistaa.
Oireina päänsärkyä, oksentelua sekä huimausta olla voi,
näköhäiriöt, heikotus tai korvissa soi.
Sen takia palo- ja häkävaroittimen käytössä on järkeä
ja pariston vaihto / testaus tärkeä.
Tuhkalle käytä kannellista palamatonta pyttyä,
voi ne vielä päivienkin päästä syttyä.

Mäntsälä Kartanonpelto okt
3 mh, k, oh, khh, kph, s, at,
var 110/157 m2
Tien päässä kolmen makuuhuoneen koti,
rv 1975, tilavat makuuhuoneet ja paljon
säilytystilaa. Iso katettu kuisti, autotalli,
varastotiloja. 800 m2 istutuksin suojattu
tontti, pyörätien vieressä. Ei lain ed. Etod. Vh 150.000 €. Os. Heinäpolku 7.
21607041

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

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 167.000 €.
Os. Raistintie 129. 21450082

Mäntsälä, Heikkilä okt
2 mh, oh, rh, k, th, kph, s,
var, at 101/157 m2
Vuonna 1980 valmistunut koti rauhallisella Heikkilän alueella suojaisalla
792 m² puistoon rajoittuvalla tontilla.
Kävelymatka niin kouluun kuin kauppoihinkin. Kotia on kunnostettu vuosien
saatossa, viimeisimpänä öljylämmityksestä luopuminen, uusi lämmitysmuoto
energiatehokas vesi-ilmalämpöpumppu.
Kahden makuuhuoneen kodissa puitteet
olemassa isommallekin perheelle asuintiloja muuttamalla. Myös reilusti varasto ja nikkarointitiloja. Ei lain ed. E-tod.
Vh 179.000 €. Os. Oivantie 7. 20488173

Kerava, Lapila kt
3 h, k 73,5 m2
Yhden perheen valmistumisesta 1964
lähtien ollut koti etsii nyt uutta asujaa.
Siististi pidetty viidennen kerroksen
huoneisto hissitalossa. Tilavat makuuhuoneet, iso olohuone ja lasitetulta
parvekkeelta puistomaiset näkymät. Taloyhtiössä on kaikki isot remontit tehty;
kattoremontti, linjasaneeraus, julkisivu
ja parveremontti, viimeisempänä salaojat ja piha-alue. Tämä on talo jossa viihdytään. E-tod F2013. Mh 105812, Vh
139.000 €. Os. Lapilantie 25. 21725291

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
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LOMA-ASUNNOT
Mäntsälä, Koskenranta rt
3 h, k, s 76 m2
Valoisa, tilava rt kolmio rv 1978. Oma
sauna, iso vaatehuone ja reilunkokoiset
makuuhuoneet. Takapihalta, keittiöstä
ja olohuoneesta kauniit jokimaisemat.
Taloyhtiössä isot remontit tehty, mm.
käyttövesiputket, maalämpöön siirrytty
2009. E-tod E2013. Vh 119.000 €. Os.
Mikkosentie 21. 20172023

Mäntsälä, keskusta kt
2 h, k, s 56 m2
Halutussa Villa Mannilassa ylimmän
kerroksen siistikuntoinen saunallinen
kaksio. Huoneisto lasitettuine parvekkeineen on suojaisalle sisäpihalle päin,
johon ei keskustan äänet juurikaan
kuulu. Oma sauna, vaatehuone ja avara yhdistetty keittiö/olohuone. E-tod
F2013. Vh 159.000 €. Os. Keskuskatu
13. 21757459

MYYDÄÄN /
VUOKRATAAN
Pukkila, keskusta rt
2 h, k, s 70,5 m2
Uniikki koti Pukkilan keskustassa.
v. 1930 rakennettu meijeri saanut
uuden ilmeen 2000-luvun vaihteessa. Tämä koti sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa omine piha-alueineen. Persoonallisessa kodissa suuret
huoneet, jykevät kiviseinät ja korkea vinokatto. E-tod E2014. Mh 109.200 €,
Vh 117.000 €. Os. Keskustie 23. 21464313. Vaihtoehtona vuokraus pitkäaikaiselle vuokralaiselle, vuokra 690 € / kk, lämmitys sisältyy vuokraan, oma
sähkösopimus ja laaja kotivakuutus 20818121

Mäntsälä, Soukkio lomarakennus, k, rh, oh, parvi, s,
erillinen varasto 52 m2
Hyväkuntoinen ympärivuotiseen käyttöön soveltuva hirsimökki rv 1993.
Isosta ikkunasta seuraat luonnon kiertokulkua. Varastona toimivasta toisesta
rakennuksesta oivaa lisätilaa. 0,5690
ha aidattu tontti laskee Mustijoen rantaan, rantaviivaa onkin yli 100 m. Täällä nautit luonnosta. Ei lain ed E-tod.
Vh 139.000 €. Os. Höyläojantie 15.
21284214

MYYDÄÄN
TONTTEJA
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, 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

Kysy lisätietoja myytävistä tonteista,
loma-asunnoista, myytävistä tai vuokrattavista
liike- / varasto- ja toimistotiloista.
Katso www.marjokoti.fi lisätietoja

Mäntsälä, Meijerinpelto
okt-tontti 2112 m2
Rauhallisella pientaloalueella Mäntsälän keskustan tuntumassa kaksi rakennuspaikkaa puustoisella aurinkoisella
etelärinnetontilla. Erikseen myytynä vh
65.000 €, yhdessä 128.000 €. Os. Tinamäentie 11-13. 9946282
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

VUOKRALLE
TARJOTAAN
TOIMISTOHUONEITA
Mäntsälä, keskusta
Mäntsälän valtakulmassa toimisto/liikehuoneita toisessa kerroksessa soveltuu
erinomaisesti myös etätyöpisteeksi.
Eläväinen yhteisö jossa paljon yrityksiä.
Vuokra alkaen 13,50 € / m2 / kk +
alv 24 %. Os Mäntsäläntie 1-3.
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Ihonhoito

Ihon ikääntyminen
Yksi yleisimpiä syitä hakeutua hoitolaan
on ikääntymisen merkit iholla. Usein havahdutaan noin 30 ikävuoden kohdalla ensimmäisiin ikääntymisen merkkeihin. Totuus kuitenkin on, että vaikka havaitsemme ne tässä kohtaa, niin uutta kollageenia tuottavia soluja (ﬁbroplastit) meillä ei enää synny, kun olemme noin 20-vuotiaita. Sen jälkeen meidän on tyytyminen olemassa oleviin ﬁbroplastisoluihin ja taattava niiden kyky
tuottaa uutta kollageenia. Harmillisesti kuitenkin kollageenin tuotanto laskee
vuosittain noin 1-2%. 90-vuotiaana meillä on siis enää melkoisen vähän kollageenia jäljellä.
Ensimmäisenä usein havaitsemme
hienon hienot juonteet silmänympärysiholla, sitten juonteita kaulalla ja otsassa, mitkä sitten syvenevät ajan myötä. Ja kun ikää tulee lisää, alkaa painovoima tehdä temppujaan ja posket alkavat
roikkua sekä silmien alla kuopat syvenevät. Myös epätasainen ihonväri (pigmenttiläiskät) tulevat ehkä vasta tässä
vaiheessa näkyviin, vaikka olemme ne jo
saaneet aikaan paljon nuoremmalla iällä
ja näin iho näyttää vielä vanhemmalta.
Varmastikin jo mietit, että mitä sitten
on tehtävissä. Kukapa ei haluaisi näyttää
nuorekkaalta ja ikääntyä tyylikkäästi.
Hyvä uutinen on se, että perimällä on aiemmin luultua pienempi vaikutus ihomme ikääntymiseen ja jopa 90% johtuu ns.
ulkoisista tekijöistä, kuten: ihonhoitotottumukset, elintavat ja -ympäristö (ravitsemus, stressi, ilmansaasteet, elinolosuhteet…). Pystymme siis vaikuttamaan tähän hyvinkin paljon itse. Huono uutinen
on se, että se miten olemme kohdelleet
ihoa lapsena ja nuoruusvuosina, näkyy
ehkä iholla vasta kun olemme 50-vuotiaita ja harva nuorena osaa ajatella asioita niin pitkälle tulevaisuuteen.
Ehdottomasti yksi suuri tekijä ihon
ikääntymisessä on UVA-säde. Se on aina
paikalla, kun on valoa eikä sitä pysäytä
pilvet tai edes ikkunalasi. UVA-säde on
siitä petollinen, että et tunne sitä lainkaan iholla. Silti se tunkeutuu syvemmälle ihossasi kuin ihoa polttava UVB-säde.
Tehokkain keino suojautua UVA-säteiltä
on käyttää valosuojatuotetta iholla päivisin vuodenajasta riippumatta.
Olet mitä syöt. Kyllä, se pätee myös,
kun kyse on ihosta. Iho on elin, mikä uusiutuu jatkuvasti. Se on kuin ympäri vuorokauden käynnissä oleva tehdas, mikä
käyttää raaka-aineina sinun sille tarjoamia ravinteita. Osan elimistömme pystyy tarvittaessa valmistamaan itse, mutta on myös niitä, mitkä saadaan vain ravinnosta, kuten omega3- ja omega6-rasvahapot.
Vettä juomalla ei juurikaan kosteuteta ihoa, mutta riittävä veden juonti on
tärkeää ihosolujen oikeanlaisen toiminnan kannalta. Ihon eri tehtävissä toimivat solut kommunikoivat keskenään ja
vettä tarvitaan mm. viestin kuljetuksessa
eri solujen välillä. Tästä esimerkkinä ihon
pintasolut, joita usein kutsutaan virheellisesti kuolleiksi (totuushan on, että iho-

solu on kuollut vasta kun se putoaa lattialle ja sillä on tehtävä aivan loppuun
saakka). Sen tehtävä on mm. viestittää
ihossa syvemmällä oleville soluille vallitsevasta tilanteesta. Esimerkiksi kuivuudesta tai liiallisesta talin erityksestä, jolloin talirauhanen reagoi tuotantoa lisäämällä tai sitä vähentämällä, mikäli viesti tulee perille.
Yksi mainitsemisen arvoinen raaka-aine on C-vitamiini. Se on yksi raaka-aine,
mitä tarvitsemme kollageenin tuotantoon. Se ei varastoidu elimistöön, joten
sen saanti on taattava jatkuvasti. Ja koska se ei varastoidu, ei myöskään ole vaaraa yliannostuksesta. Mikäli tupakoit, on
hyvä tietää, että C-vitamiinin tarpeesi on
silloin huomattavasti suurempi. Nikotiini pienentää myöskin veren happipitoisuutta ja näin heikentää ravinteiden kuljetusta ihoon. Myös ”jätteiden” poiskuljetus on heikentynyt ja niinpä tupakoitsijoiden ihonväri on sameampi ja iho
näyttää vanhemmalta.
Mainittakoon vielä SOKERI. Niin hyvää kuin se onkin, niin se on melkoista
myrkkyä ihomme kollageenille ja elastaanille. Oletko koskaan unohtanut kuminauhaa ulos sään armoille? Kuinka sille kävikään? Samalla tavalla sokeri haurastuttaa ihon kollageenia ja elastaania
tuhoten sen kimmoisuuden ja elastisuuden.
Ikääntyvän ihon kotihoito. Jokainen
iho on ainutlaatuinen ihan niin kuin sormenjälki. Niinpä ihon hoitokin on syytä
olla juuri sinun ihosi tarpeisiin suunniteltu. Se mikä toimii naapurilla tai se mitä joku somejulkkis (maksusta) mainostaa maailman parhaaksi, ei välttämättä
ole sinun ihollesi se oikea hoito. Suosittelen rohkeasti ottamaan yhteyttä ihonhoidonammattilaiseen, niin saat juuri sinulle räätälöidyn hoitosuunnitelman ja
varmasti rutkasti tietoa sinun ihostasi. Usein myös vähemmän onkin enemmän. Tällä hetkellä tuntuu olevan ongelmana ihon liiallinen hoitaminen ja varsinkin kuoriminen. Usein asiakkaat meillä hoitolassa eivät edes ole tietoisia siitä,
mitä netistä tilatut tuotteet oikeasti sisältävät (kuten esim. kuorivia happoja).
Tästä aiheesta voisin kirjoittaa vaikka
koko lehden täyteen, mutta tällä kertaa
nyt tällainen hyvin pinnallinen raapaisu
aiheesta. Lisää tietoa saat hoitojen tai ilmaisen konsultaation yhteydessä meiltä hoitolasta ja varmasti myöskin omalta ihonhoidonammattilaiseltasi.
Seuraavalla kerralla käydään läpi mitä keinoja meillä kosmetologeilla on käytössä, kun taistellaan ikääntymistä vastaan. Ilokseni voin kertoa, että viime
vuosien aikana kehitys alallamme on ollut melkoista ja meidän kosmetologienkin käytössä on nykyään oikeasti tehokkaita keinoja. Kannattaa siis lukea!
Mukavaa syksyä!
Muista huolehtia ihostasi!
Petra Salonen
FaceStation, Mäntsälä
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Syysostoksille Kipaan!

Vuoden 2022
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tUBTLVLBMFOUFSJU
tQÚZUÊLBMFOUFSJU
tNFNPU
tTFJOÊLBMFOUFSJU
tQFSIFLBMFOUFSJU
tNBQQJLBMFOUFSJU
tBKBOWBSBVTLBMFOUFSJU

Nostalgiset kulkupelit
-SEINÄKALENTERI
sisältää vanhoja kuvia
mm. Mäntsälästä!

Syksy on
UUTUUSKIRJOJEN
aikaa
– tule
tutustumaan
uutuuksiin!
Syksyllä on
hyvä näkyä!

HEIJASTLBIMET
t"BSJL
t&OLFMJO&WÊTQVTTJ
t"OHSZ#JSET

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Verkkokauppamme

kipamantsala.fi
on avattu, voit tilata verkosta
ja valita lähetyksen kotiin
tai noudon myymälästämme.

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste
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Dermalux
kasvohoito

Palkittua
LED-valoterapiaa

€

-ilman kipua tai toipumisaikaa
Dermaluxissa käytetään ainutlaatuista yhdistelmää
kliinisesti tutkituista sinisen, punaisen ja NIR-valon
aallon-pituuksista, jotka lisäävät kollageenin tuotantoa ja kosteutta iholla, rauhoittavat ihoa sekä
tuhoavat epäpuhtauksia aiheuttavia bakteereita.

(norm: 89€)

Hoito sis. alkupuhdistus, AHA-peeling
& Dermalux LED-valoterapia

Hoito sopii
-ihon ikääntymisen muutokset
-hyperpigmentaatio
-ihon punoitus / couperosa
-akne / ruusufinni
-atooppinen iho / psoriasis
-kivunlievitys
Ei vaadi toipumisaikoja.
Kivuton ja turvallinen.
Voidaan tehdä ympärivuotisesti.
Kaikille ihotyypeille.

JOKAINEN HOITO ON UNIIKKI!
HydraFacial Clean & Hydrate
+ LED-valohoito
Vallankumouksellinen hoito
BIOREVITALISAATIO ILMAN NEULOJA

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

HOITOALUEET
KASVOILLA

Komedoraudan aikakausi on nyt ohi!
HydraFacial on ainutlaatuinen ihonhoitoteknologia, joka samanaikaisesti laitehoitona puhdistaa, kuorii, tyhjentää huokoset ja syöttää
tehoaineet syvälle ihoon.

n. 60 min hoito sis:
-Alkupuhdistus
-HydraFacial-laitehoito
-Tehoseerumit
-Uudistava LED-terapia
-Hoitovoiteet

(norm: 125€)

€

-rypyt ja juonteet
-kuiva iho
-veltostunut iho
-pigmenttimuutokset
-ennenaikaisesti ikääntyvä iho
-arvet ja laajentuneet
ihohuokoset

VARAA OMA KONSULTOINTIAIKASI (0€)

7XORNVHOOLVWDLKRQKRLWRDYXRGHQNRNHPXNVHOOD
TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN

Nina

Katarina

Palvelemme Sinua:
MA-TO klo 10–18, PE 10–15
p. 040 190 7273.
Keskuskatu 9, Mäntsälä
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AJANVARAUS
SÄHKÖISEN
TIMMAN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
VRLWWDPDOOD
/DKMDNRUWWLHQWXORVWXV
WLODXVQHWLQNDXWWD

