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Mäntsälän
KUNTOKESKUS
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Hyvän laadun
ja palvelun talo
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Keskuskatu 11 a, 2. kerros, 04600 Mäntsälä,
p. 019-688 1010

Myllyläntie 40 07560 PUKKILA Puh. 019 685 1164
www.mybe.fi
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Michelin-kesärengassarjan
n-kesärengassarjan
assarjjan ostajalle
ostajjalle
50 € lahjakortti kaupan päälle*

BFGoodrich
h
Laatua hyvään
ään
hintaan

DON ļŁ

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
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Teatteri Soittorasia
Kulttuurimeijerillä
LASTENTEATTERIESITYKSET
SYKSYLLÄ 2022
Esitykset:

Keskiviikko 14.9.2022 klo 10 & 18
Kultakutri

U

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

Tiistai 11.10.2022 klo 10 & 13
Adalminan helmi

*Talvirengassarjan hankintaan tai
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

Sijaisautot
alkaen
30€/vrk

KDU

ļŁ
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Älä huolehdi, me huollamme!

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

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V.
VELOITUKSETONTA TURVAA.

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

Palvelemme arkisin 8–21

Michelin
in
Kestävää
ää
turvallisuutta
suutta

RENTOJA KILOMETREJÄ

Meiltä myös monipuoliset
autohuoltopalvelut määräaikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

Torstai 24.11.2022 klo 18
Punahilkka
iņƖƵƭ͘ˮ͚ͣ͘Ŗñ͘˪˩̶͚ͣ͘͘Ɩğƙŀğ
iņƖƵŨŦǔǔŨƭņ̫͘ŝņƖƖƵ̩Ǧ̪͘
sāŨƭơāŝāŨ͘gņƖñ̿řņƙŖñřñƵƖƖñ̹͘řāƭğņŨğŨ̺
Ŗñ͘ųǍņŦǔǔŨƭņ̹͘řāƭğņŨğŨ̺

Päivänäytökset ilmaisia, jos on tilaa!
»ņğėƵơƭğŝğ͘Ŗñ͘ņŝŦųņƭƭñƵėƵ͘ơāŀřŽƖųơƭņŝŝñ̫͘
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14.9. klo 10
̹ŦñƵŨƵ̩ƭñƙřřñŨğŨΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ̺͘

9$5$$$,.$7$,267$1(7,67bļļ
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˪˪̩˪˩̩͘řŝų͘˪˩͘Ŗñ͘˪ˬ
̹ƭñƙŖñ̩řƵƵơğŝñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ̺͘

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

UŝŦųņƭƭñƵƭƵŦņŨğŨ͘Ŗñ͘ŝņơāƭņğėųƭ͘ơāŀřŽņơğơƭņ̫͘
ƭñƙŖñ̩řƵƵơğŝñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

0DLVDODQWLH0lQWVlOl3
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!

gƵŝƭƭƵƵƙņŦğņŖğƙņŨ͘ƭņŝññŨ͘ŦñŀƭƵƵ
Ũ̩͘˱˩͘ŝñơƭñ͘ǔŀƭğğŨ͘ŨāǔƭŽřơğğŨ̩
uāǔƭŽřơņơơā͘ųŨ͘ƖāņǍāřųƭņƙǔŀŦņā͘ŦƵřñŨñ̩
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Tervetuloa palveltavaksi
PAIKALLISEEN optikkoliikkeeseen

S E U R A K U N TAVA A L I T 2022

ASETU EHDOLLE
ja vaikuta Mäntsälän seurakunnan tulevaisuuteen!

Tämä kutsu on juuri Sinulle

Palvelemme
KESKIVIIKKOISIN
pidennetyllä
aukiololla
klo 19 asti.
Järjestämme
eriaiheisia
TEEMAILTOJA.
Tervetuloa!

.HVNXVNDWX/+0lQWVlOl3XK
$YRLQQDPDSH²MDOD²

$MDQYDUDXVQHWLVVlZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

Juhlii 3-vuotissyntymäpäiviään.
Synttäreiden kunniaksi tarjoamme
kakkukahvit Kotoapteekilla
torstaina 8.9. kello 10-16.
Viikonlopun ajan myös
erikoistarjouksia!
Lämpimästi tervetuloa!

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluatko uudistaa
toimintaa tai päättää mihin
seurakunnan rahoja käytetään?

”Olisi hienoa, että saisimme
kaikenlaisia ihmisiä ehdolle. Tule ehdokkaaksi sellaisena kuin olet”, kirkkoherra
Tarja Meijer rohkaisee.

Lue lisää:
Seurakuntavaaleissa Mänt- mantsalanseurakunta.fi/
sälän seurakunnan kirkko- seurakuntavaalit
valtuustoon valitaan 27 jäsentä vuoden 2023 alusta
alkavalle nelivuotiskaudelle.
Ehdokasasettelu päättyy jo
15.9. klo 16, joten nyt on
hyvä aika liittyä Mäntsälän
seurakunnan olemassa oleville ehdokaslistoille tai perustaa oma valitsijayhdistys.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja vaalipäivä 20.11.2022.
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Juicea taas L!ve Bandin voimin
Kuva Mikko Pankkonen

Kauko Ollila
Ei kahta kolmannetta. Mäntsälä L!VE Bandin kaksi alkukesän Juice-vetoa saavat jatkoa. Juicea kolmannen kerran
perjantaina 16. syyskuuta kello 19 samassa paikassa Mäntsälän Kulttuurimeijerillä.
Lippuja on saatavilla ennakkoon Mäntsälän Kipakirjakaupasta sekä Mäntsälä
Cinestä. Vinkiksi tuumailijoille: aiempien keikkojen pyörre
oli nopea ja raju. Siksi tämä
kolmas esiintyminen. Ovelle
ei lippuja taaskaan juuri riitä.
Mäntsälä L!VE Band on
Leskis-kokoonpanossaan yhdeksänmiehinen soitto- ja
laulukunta, joka syntyi Juiceaatteen ympärille viime vuoden puolella.
Setti sisältää tuttuja mutta myös vähemmän tunnettuja Juicen töitä. Asko Eerola
valottaa biisien välissä Juicen
värikylläistä taiteilijakuvaa.

MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18

Mäntsälä L!VE Band Juice-meiningissä kesäkuussa. Vas. Tomi Janhunen, Timo Vesterinen,
Reijo Liinamaa, Juha Aunola, Reijo Wallenius, Kauko Ollila, Ari Ikonen, Kai Nybonn sekä
Asko Eerola.
Yleisö lauloi aiemmilla keikoilla mukana kurkku suorana biisin jos toisenkin.
Konsertti on osa Mäntsälän Elävänmusiikin yhdistyksen eli Mäntsälä L!VEn
10-vuotisjuhlavuotta, joka

sekin siirtyi tähän vuoteen
pandemian tieltä.
L!VE-Bandin Juice-kokoonpano on: Juha Aunola; laulu, Asko Eerola; kitara ja laulu, Ari Ikonen; rummut, Tomi Janhunen; kitara ja lau-

lu, Reijo Liinamaa; kitara, Kai
Nybonn; basso, Kauko Ollila; laulu, Reijo Wallenius; harmonikka, Timo Vesterinen;
kitara ja laulu.
Liput 15€ ja L!ve-jäseniltä
kympin.

Ajanvaraustoimintaa lisätään
HUS-laboratorioissa kesän jälkeen
HUS Diagnostiikkakeskus
tarjoaa laboratorioasiakkailleen enenevässä määrin ajanvarausaikoja kaikissa näytteenottopisteissään. Kesän
jälkeen myös ilta- ja viikonloppuaikoja lisätään.
HUS Diagnostiikkakeskuksen tavoitteena on lisätä
ajanvaraustoiminta 70 prosenttiin, mikä oli kyselyn perusteella myös laboratorioasiakkaiden toive. Asiakkaita ja terveydenhuollon henkilöstöä on tiedotettu aktiivisesti ajanvaraustoiminnan lisäämisestä.
– Ennen kesää meillä oli
HUS-laboratorioissa ajanva-

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

rausasiakkaita 48 prosenttia. Tällä hetkellä heitä on
jo 56−57 prosenttia. Olemme siis onnistuneet lyhyessä ajassa lisäämään ajanvaraustoimintaa merkittävästi, kertoo ylihoitaja Tuija Ohranen.
Syksyllä ajanvaraustoimintaan satsataan lisää ja
tarjolle tulee myös enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja. Tarkoitus on, että jatkossa ajanvarausajan saisi
aina jopa samalle tai seuraavalle päivälle.
– Aamuruuhkat voi välttää
parhaiten varaamalla ajan iltapäivälle. Paastoaminen en-

nen näytteenottoa on enää
vain harvoin tarpeen, joten
ajan voi varata myös illaksi.
Ennen kuin varaa ajan, pitää
laboratoriotutkimuksia varten olla aina lääkärin lähete,
neuvoo Ohranen.
Ajan voi kätevimmin varata verkosta itselle sopivaan laboratorioon (huslab.
ﬁ/ajanvaraus). Ajanvarauksen voi tehdä myös puhelimitse. Kiireellinen näytteenotto toimii edelleen vuoronumerolla.
– Osa laboratorioistamme
on proﬁloitunut vain ajanvaraustoimintaan. Siksi asiakkaiden kannattaa aina var-

mistaa aukioloajan lisäksi jonotusmahdollisuus HUSin
nettisivuilta (hus.ﬁ/laboratoriot). Näytepurkkeja voi toki
aina hakea ja palauttaa pelkästään ajanvarauksella toimiviin näytteenottoihin, sanoo Tuija Ohranen.
Ohrasen mielestä ajanvaraustoiminnan lisääminen
hyödyttää kaikkia.
– Asiakkaat välttyvät jonottamiselta, toiminnastamme tulee hallittavampaa, työntekijät ovat tyytyväisempiä ja infektioturvallisuus pysyy tiloissamme parempana, toteaa ylihoitaja
Ohranen.

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Sublime White

Black Golden

Caspio Gold

24 € m

2

82 € m

VR laajensi lapsialennusta
17-ikävuoteen sekä kaukoettä lähiliikenteessä. 1. syyskuuta alkaen 17-vuotiaat
matkustavat junalla entistä
edullisemmin.
Lapsialennusta myönnetään VR:n kauko- ja lähiliikenteen kertalipuista sekä
sarja- ja kausilipuista.
Aiemmin alennuksen ikäraja on ollut kaukojunaliikenteessä 4–16 vuotta ja lähiliikenteessä 7–16 vuotta. Syyskuun alusta alkaen lapsen
ikäraja on kaukoliikenteessä
4–17 vuotta ja lähiliikenteessä 7–17 vuotta.

Opiskelevat 17-vuotiaat
matkustavat jatkossa kaukoliikenteessä entistä edullisemmin, koska kaukoliikenteen 40 prosentin lapsialennus on opiskelija-alennusta suurempi. Lähiliikenteessä
lastenlipun ja opiskelijalipun
alennusprosentti on sama 50
prosenttia.
Ikärajan muutos auttaa
laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevia 17-vuotiaita, jotka saavat jatkossa alennuksen suoraan ikänsä perusteella ilman tarvetta opiskelijatodistuksen esittämiselle.

82 € m

2

2

36 € m

2

82 € m

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

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

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

17-vuotiaat matkustavat jatkossa
lastenlipulla VR:n junissa
Kuva Janne Mikkila

68 € m

2

Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

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

Terttu Heikkinen
Laki edunvalvontavaltuutuksesta on tullut voimaan jo
vuonna 2007, mutta edelleen
sen sisältöä ei tunneta riittävästi ja siksi Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on aloittanut valtakunnallisen kampanjan edunvalvontavaltuutuksen tunnettuuden lisäämiseksi. Virasto on kutsunut
mukaan kampanjaan yhteistyökumppaneitaan, muun
muassa mäntsäläläisen Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy:n.

Vankkaa kokemusta
perheoikeusasioissa
– Toimin yli 30 vuotta Mäntsälän Osuuspankin lakimiehenä, kunnes pankissa myös
töissä ollut lakimies Katariina Kuusiluoma ja minä perustimme Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy:n vuonna 2015, kertoo yrittäjä, varatuomari Mirja Kokko. Mukaan tuli siinä vaiheessa myös
lakiasiainsihteeri Virpi Mikkonen.
Nyt yrityksessä työskentelee Mirja Kokon ohella lakimies Sanna Kalliomaa ja
lakiassistentti Kirsi Hautaluoma, sillä Helsingissä asuva Katariina Kuusiluoma perusti viisi vuotta sitten sinne
oman yrityksen ja Perhejuristien toiminta keskittyi Mäntsälään.
– Syyskuun alusta joukkoomme liittyy sitten oikeustieteiden maisteri Risto Närhi, iloitsee Mirja Kokko.
– Olemme nimenomaan
perhe- ja perintöoikeuteen
perehtynyt yritys eli siten
työhömme kuuluvat erityisesti testamentit, avioehdot, perinnönjaot, ositukset
ja edunvalvontavaltuutukset, joiden tiimoilta on ollut paljon yhteistyötä Digija väestotietoviraston kanssa, joten siksi varmaan kutsu

Varatuomari Mirja Kokko
kannustaa tekemään
edunvalvontavaltuutuksen,
jolla voi turvata omien
etujen ja tahdon mukaisen
asioiden hoidon silloin, jos
itse ei siihen enää kykene.

kampanjaan tulikin, valottaa
Mirja Kokko yrityksensä mukanaoloa.
㯰æċúĐÛøĐüúĊÛ
üú㰨ĐðćÛúüùÛðĈ㯟
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Sana edunvalvonta herättää
ihmisissä, etenkin vanhemmassa polvessa, paljon tunteita, kuulostaahan vanhahtava käsite ”holhouksen alle joutuminen” jopa pelottavalta.
Ensimmäinen laki holhoustoimesta eli siis myös edunvalvontaa koskeva laki onkin
säädetty jo 1800-luvun lopulla ja uusi laki astui voimaan
vasta noin sata vuotta myöhemmin vuonna 1999. Lain

Kuva Terttu Heikkinen

Digi- ja väestörekisteriviraston kampanjassa mukana olevan Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy:n toimisto on
Mäntsälässä Keskuskadulla.

mukaan edunvalvonnalla
tarkoitetaan lyhyesti sitä, että jos henkilö todetaan laissa
luetelluista syistä kykenemättömäksi hoitamaan raha-asioitaan, tuomioistuin tai holhousviranomainen määrää
hänelle edunvalvojan, joka
hoitaa nämä asiat valvottavan etujen mukaisesti.
– Tässä tapauksessa esimerkiksi sukulaisilta ei kysytä
mielipidettä vaikkapa omaisuuden myynnistä, jos edunvalvoja toteaa myynnin valvottavan edun mukaiseksi,
tarkentaa Mirja Kokko.
Mikäli vanhemmat eivät
jostakin syystä voi toimia
alaikäisen edunvalvojina, alaikäiselle määrätään edunvalvoja viranomaisten toimesta.
㯰æċúĐÛøĐüúĊÛ㯟
ĐÛøĊċċĊċĈ㰨üú㰨ĐÛĄÛÛ㯟
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Vuoden 2007 lain mukainen edunvalvontavaltuutus
taas on viranomaispainotteiseen edunvalvontaan verrattuna paljon joustavampi ratkaisu ja henkilön omaan tahtoon ja valintoihin perustuva
toimenpide. Tällaisen valtakirjan voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen ja -valtainen
henkilö ja sopia itse kuka toimii hänen edunvaltuutettunaan sitten, jos oma kunto
heikkenee esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä myös tilanteissa, joissa

esimerkiksi pitkän sairaalassaolon tai kuntoutusjakson
vuoksi ei voi hoitaa tavanomaisesti asioitaan.
Valtakirjaa säilytetään sopivalla ja sovitulla tavalla esimerkiksi pankin tallelokerossa ja se voidaan vahvistaa
vasta, kun lääkärinlausunnon
perusteella valtuutuksen antaja ei enää itse kykene myös
muista kuin rahaan liittyvistä asioistaan huolehtimaan.
Tällöin valtuutettu toimittaa
alkuperäisen valtakirjan valtuutuksen vahvistamista varten Digi- ja väestötietovirastoon. Jos tarve valtuutukselle lakkaa, valtuuttaja pyytää
DVV:ltä valtakirjan kumoamista.
㯰ĈðÛúĊċúĊðöüðøĊÛ㰨
ÛĄċÛ㰨èæċúĐÛøĐüúĊÛ㯟
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– Kun alkaa harkita olisiko hyvä tehdä tällainen valtuutus, kannattaa ensin istua
alas läheistensä ja mahdollisen perheen kanssa keskustelemaan aiheesta ja miettiä
kuka tällaiseksi valtuutetuksi
sopisi, löytyykö se lähipiiristä vai ystävistä, neuvoo Mirja Kokko ja muistuttaa, että
tietyissä tilanteissa lähisukulainen valtuutettuna saattaa
olla jäävi.
– Valtuutettuja kannattaakin olla useampia eli varsinaisen lisäksi toissijainen ja varavaltuutettu. Toissijaista tarvitaan siltä varalta, että ensisi-

jainen luopuisi tehtävästä tai
ei kykenisi enää hoitamaan
tehtävää. Jos toissijaista valtuutettua ei ole valtakirjassa määrätty, valtakirjaa ei voi
enää käyttää, jos varsinaista
valtuutettua ei ole enää käytettävissä. Tällöin viranomaiset määräävät vanhan holhoustoimilain mukaisen edunvalvojan valvomaan valtuuttajan etua, jatkaa Kokko.
– Esteetön varavaltuutettu
taas voi jääviystilanteissa ottaa asian hoitaakseen, valottaa kokenut lakinainen valtuutettujen tehtäviä.
Valtakirjan laatimisessa kannattaa kääntyä asiantuntijan eli jonkin lakiasiaintoimiston puoleen ja mennä
rauhassa perheen tai muun
valtuutetuksi suunnitellun
kanssa keskustelemaan valtakirjan sisällöstä ja toimenpiteistä. Samassa yhteydessä voi keskustella myös testamentin laatimisesta, jos sellaista ei vielä ole.

Kampanjaan liittyvä
yleisöluento
– Jos edunvalvontavaltuutuksia tehtäisiin enemmän,
holhousasioita valvovalta viranomaiselta eli Digi- ja väestötietovirastolta vapautuisi
enemmän aikaa viranomaisten hoitamalle edunvalvonnalle eikä tapausten käsittely
viivästyisi, kertoo Mirja Kokko kampanjan taustoista.
Mäntsälän Yrittäjänaiset ja
Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy järjestävät kampanjan tiimoilta torstaina 22.9. klo
18.00 Kulttuurimeijerillä yleisöluennon perheen tärkeistä
asiakirjoista eli esimerkiksi testamentista, avioehtosopimuksesta ja myös edunvalvontavaltuutuksesta. Kahvitarjoilun
järjestää Elokuvateatteri Cine.
– Lämpimästi tervetuloa,
luennolta saa varmasti tärkeää tietoa ja voi esittää kysymyksiä, kannustaa Mirja
Kokko.

Edunvalvontavaltuutus
Tapa varautua toimintakyvyttömyyteen
r Valtuuttaja päättää itse, kenet haluaa asioidensa
hoitajaksi, jos ei itse enää kykene.
r Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua
etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan
pysyvään toimintakyvyttömyyteen.
r Edunvalvontavaltakirjassa henkilö määrittelee
ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeää henkilön,
jolle valtuutus halutaan antaa.
r Edunvalvontavaltuutus ei suoraan poista henkilön
omaa oikeustoimikelpoisuutta.
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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

ÖLJYSÄILIÖT
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

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

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

www.josavi.fi
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☎ 0400 770 300

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre

040 183 7344
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Maisalantie 4, 04600 Mäntsälä
kimmoTH@hotmail.fi

Autosähkötöiden

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

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

p. 050 306 6748
Kaakkumäentie 1-3 (Kotokartano)
.ÊOUTÊMÊt.ZÚTLPUJLÊZOOJU

Autohuolto
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ƉŝŚĂƉĂƚƐĂĂƚ͘Į

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi
HUOMAA UUSI OSOITE

PORVOO
P
ORVOO

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

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

7.9.2022
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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VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA

Mäntsälän
KUNTOKESKUS
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Hyvän laadun
n talo
ja palvelu
Hyv

TOYOTA RELAX
TURVAA.
VELOITUKSETONTA

auton omistamise
mielenrauhaa
huo
Toyota Relax tuo kymmeneksi vuodeksi. Kun
veloituksetta jopa mukaisesti Toyota-merkkihuoll
autosi huoltovälin turvan. Sen aikana voit huole
kk:n*
saat autoosi 12
ajamiseen.
keskittyä vain
بɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
فȺƵȁǿɐǲ
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐ
ǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿ
ƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈȌɨƚ
Huoltovälin ke
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞǿ malleissa ehdot ovat pidemmät. ǲǿƊȺɈǞخ
׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁش
ensin täyttyy. Tietyissä
ȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ
ɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨ

£¤¡ျ¡¦¡¤¤
¦¦¤ျ¦¡¤£¡
8–21
Palvelemme arkisin
Keskuskatu 11 a, 2.
p. 019-688 1010

kerros, 04600 Mäntsälä,

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi
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n-kesärengas
Michelin-kesä
kaupan päälle*
50 € lahjakortti

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

hankintaan tai
hin.
*Talvirengassarjan
Euromasterin autohuoltopalvelui

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

h
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Laatua hyvään
hintaan
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j n ostajalle
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KILOMETREJ
RENTOJA
– JOPA 10 V.

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me

huollamme!

Meiltä myös monipuoliset
määräautohuoltopalvelut
aikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!
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HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

Ol3
vaihdon (5 l
öljynsuodattimen
nesteiden
0DLVDODQWLH0lQWVl
Sis. mm. öljyn ja
suodatin ja vaihtotyö),pesu),
PDVWHUFRP Total-öljyä 5W40,
ja
(jarru, kytkin, jäähdytys tarkastuksen,
DUWRNDXSSLQHQ#HXUR
ja ilmanpaineiden
OD tarkistukset
renkaiden kunnon
tarkastuksen.
3DOYHOHPPHPDSH
alustan kunnon
TERVETULOA!

Puh. 019 685 1164
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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
Su 11.9. klo 10 Diakonian viran 150-vuotisjuhlamessu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen, avustava pappi Tarja Meijer, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro. Saarnan pitää johtava diakoniatyöntekijä Tiina Haukijärvi. Messuavustajina ovat diakoniatyöntekijät Aulikki Härkönen, Nina
Häkkinen ja Timo Naapuri. Messun jälkeen juhlakahvit seurakuntakeskuksessa, jossa on myös esillä Mäntsälässä tehdyn diakoniatyön historiaa. Kutsumme juhlaan erityisesti diakoniatyön parissa toimineita vapaaehtoisia ja entisiä diakoniatyöntekijöitä. Voit olla edelleen aktiivinen toimija tai joskus aikaisemmin mukana
ollut. Tervetuloa nauttimaan musiikista, herkullisista
tarjoiluista ja hyvästä seurasta!
Su 18.9. klo 10 Messu ja Koivistolaisten kirkkopyhä kirkossa. Messun toimittavat liturgi Juha Partanen,
avustava pappi Niko-Pekka Ovaskainen ja kanttori Johanna Linna.
Su 18.9. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Messun toimittaa liturgi Juha Partanen. Musiikissa Gospel Mäntsälä -kuoro ja bändi Pekka Itkosen johdolla.
Ti 20.9. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten jo klo 18 alkaen, hiljainen ehtoollinen klo 19 Taizélaulujen kera.
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ
Hiljaisuuden retriitti 11.–13.11. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Osallistumismaksu 100 € (retriitin ohjelma, täysihoito ja majoitus omassa huoneessa sisältyvät
hintaan). Ilmoittautuminen 28.10. mennessä: mantsalanseurakunta.ﬁ/voimaa-hiljaisuudesta. Lisätiedot:
paivi.laalo@evl.ﬁ, taina.pajunen@saunalahti.ﬁ
TAPAHTUMAT
Ankkurin avoimet ovet ke 7.9. klo 10–13 Ankkurissa. Ovet auki kyläläisille: kohtaamista ja kahvittelua.
Päiväkuoron harjoitus ke 7.9. ja ke 21.9. klo 12.30
seurakuntakeskuksen salissa. Aloitamme kahveilla.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakeskuksen salissa. Alkukahvit.
Torstai-kahvila torstaisin klo 15–18 Ankkurissa. Jokainen on tervetullut kahville ja seurustelemaan sekä
halutessaan myös Sanan ääreen ja rukoilemaan.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat kiinni
koko päivän ajan pe 9.9. henkilöstökoulutuksen vuoksi.
Palvelemme normaalisti jälleen maanantaina 12.9. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa!
Gospel Mäntsälä -kuoron harjoitus perjantaisin
klo 18 kirkossa, paitsi pe 16.9. klo 18 kokoonnutaan
poikkeuksellisesti Ahvenlammen leirikeskuksessa, jossa juodaan myös kauden aloituskahvit.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin 11.9. alkaen klo
18 seurakuntakeskuksen kahviossa. Ei kokoontumista
25.9., 9.10. ja 6.11. Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uudet osallistujat! Syksyn ensimmäisen kerran kunniaksi
kahvia, teetä ja pullaa.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13–14.30 seurakuntakeskuksen alasalissa. Raamattupiirin alkupuolella juodaan päiväkahvit.
Isien saunailta ma 12.9. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Rupattelua, saunomista ja kevyt iltapala.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin 12.9. alkaen
klo 18.30 Hyökännummen kerhotalossa.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen alakerrassa Mummonkammarin tilassa. Tervetuloa mukaan kädentaitajien porukkaan!
Kirkonmäen aamiainen tiistaisin klo 10–11.30 seurakuntakeskuksen salissa. Tarjolla on ilmainen aamiainen, joka sisältää puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja mehukeittoa. Myös lyhyt hartaus sisältyy ohjelmaan. Tilasta löytyy syöttötuoleja.
Ikäkeskiviikko 14.9. klo 10 seurakuntakeskuksen salissa. Tule kysymään ja kuulemaan mitä diakoniatyö on
tänään ja kenelle se kuuluu. Tilaisuudessa on tarjolla
lounas 6 euron hintaan.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ke 14.9. klo 18
seurakuntakeskuksen kahviossa.
Toivevirsikerho to 15.9. klo 14 Ankkurissa. Tervetuloa laulamaan yhdessä toivevirsiä!

Siioninvirsiseurat la 24.9. klo 16 Ankkurissa. Puhumassa: Liisa Leinonen, Pekka Panula, Raija Ojell ja Santeri Leinonen. Seuroissa puhe, hiljaisuus ja laulu vuorottelevat. Veisataan siioninvirsiä. Välillä kahvit, vapaa pääsy.
Vainottujen kristittyjen ilta su 25.9. klo 17 seurakuntakeskuksen salissa. Kuulumisia maailmalta, illan vieraana Arto Nousiainen Open Doors -järjestöstä.
Tarjolla iltapalaa. Musiikissa Ystävät.
Mäntsälän Rauhanyhdistyksen lähetysseurat ma
26.9. klo 18 kirkossa.
Naisten saunailta ti 27.9. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Lämminhenkinen ilta naisten kesken.
Saunomista, rentoa yhdessäoloa, ajankohtaisten asioiden jakamista ja herkullinen iltapala. Illan aiheena on
’Sairaanhoitajana Etiopiassa kuvin ja sanoin’, puhumassa Florence Nightingale -mitalilla palkittu lähetystyöntekijä Hilkka Hares.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Pyhäkoulu su 18.9. klo 18 Tuomasmessun aikana
kirkon huoltorakennuksella. Tarjolla pientä välipalaa.
Maksuttomat 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.
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin
klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa. Toukkikseen voi tulla jo odotusaikana ja käydä sen lukukauden loppuun, jolloin vauva täyttää vuoden. Tarjolla aamupalaa.
Perheiden puuhatiistai tiistaisin klo 13–15 Koivulan kerhotalossa. Perheiden avoimessa kohtaamispaikassa on tarjolla seuraa, välipalaa, leikkiaikaa ja lapsiperheille sopivaa puuhaa (esim. askartelua, laululeikkejä). Voitte poiketa hetkeksi tai koko aukioloajaksi.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Arola-Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo
9–11 Arolan koululla.
Muksunurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa. Muksunurkka on vapaa kohtaamispaikka perheille.
Tarjolla on pientä välipalaa, ja mukaan voi tulla omien
aikataulujen mukaan.
Tietyissä päiväkerhoryhmissä on vielä paikkoja vapaana. Maksullinen päiväkerho on tarkoitettu 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Katso kaikki
ryhmät, hinnat ja tarkemmat tiedot osoitteesta mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot/paivakerhohaku.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin klo 13.30–15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla. Koulun jälkeinen olohuone alakouluikäisille. Tarjolla välipalaa, pelejä ym. Paikalla myös
työntekijät juuri sinua varten.
Lapsikuoro maanantaisin klo 18–18.45 kirkossa.
Kuoro on suunnattu 1.–9.-luokkalaisille.

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

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

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

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14
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Hammaslääkärit Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Riitta Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
Mihaela
Serban
ja Jari Seraste
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NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
LÖYDÄ PERILLE
Kirkko, Vanha Porvoontie 8
Seurakuntakeskus, Urheilutie 1
Ankkuri, Keskuskatu 11
Wanha, Nordenskiöldintie 1
Koivulan kerhotalo, Vanha Porvoontie 10
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2
Ahvenlammen leirikeskus, Hermanonkimaantie 132

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
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Seurakuntavaalien ehdokasasettelu
on parhaillaan käynnissä
Mäntsälän seurakunnassa toimitetaan 20. marraskuuta seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto
on seurakunnan ylin päättävä elin, joka päättää monista
keskeisistä asioista, kuten toiminnan ja talouden suunnasta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta.
– Pöydälle tulee asioita metsänhoidosta uuden
työntekijän rekrytoimiseen.
Luottamushenkilö voi tehdä
myös aloitteita tärkeinä pitämistään asioista, Mäntsälän kirkkoherra Tarja Meijer
kertoo.

Vielä ehtii
asettua ehdolle
Seurakuntavaaleissa täysiikäiset konﬁrmoidut kirkon
jäsenet voivat asettua ehdolle liittymällä jo olemassa olevien valitsijayhdistysten ehdokaslistoille tai perustamalla oman valitsijayhdistyksen. Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 15. syyskuuta klo 16, jolloin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Mäntsälän seurakunnan
kirkkovaltuuston puheenjohtajana kohta 12 vuotta toimineen Päivi Puustisen mielestä kirkkovaltuutettuna pärjää
hyvin, kun on aktiivinen, asioista kiinnostunut, vaikuttamishaluinen sekä yhteistyökykyinen.

Kaikkein tärkeimmäksi
päätökseksi pian päättyvällä
valtuustokaudella Päivi Puustinen nostaa uuden kirkkoherran valinnan, joka tuli ajankohtaiseksi kirkkoherra Mikko Seppälän siirtyessä
eläkkeelle loppukeväästä.
– Valtuutetuille on tietysti tärkeää myös tuoda esiin
seurakuntalaisilta kuulemiaan ajatuksia ja ehdotuksia,
sanoo Puustinen.

Ehdokkaiksi tarvitaan
monenlaisia ihmisiä
Vaikuttamismahdollisuuksien ei tarvitse jäädä vain kirkkovaltuustossa toimimiseen,
sillä kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan jäsenet kirkkoneuvostoon, joka puolestaan johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kokouksia on useammin
kuin kirkkovaltuustossa.
Kirkkoneuvoston lisäksi
on työryhmiä, joihin voi liittyä omien mieltymysten mukaan. Valtuutetuissa on monien eri alojen asiantuntijoita, ja työryhmissä valtuutettu voi tuoda uutta tietoa ja
näkemystä niissä käsiteltäviin
asioihin. Työryhmistä saa paljon tietoa esimerkiksi seurakunnan diakoniatyön, kirkkomusiikin tai varhaiskasvatuksen toiminnasta ja työntekijöistä.
– Pitkällä valtuustokaudellani olen oppinut paljon siitä, miten seurakunta toimii.
Ja olen oppinut arvostamaan
seurakunnan työntekijöiden
monipuolista toimenkuvaa ja
esimerkiksi sitä, miten kaikki

Kuva Elina Alanko

Mäntsälän kirkko.
vaikeana korona-aikana pystyivät muuttamaan toimintaansa ja toimimaan erikoisissa olosuhteissa. Seurakunnan yhteistyö monien eri tahojen kanssa on ollut hienoa,
Päivi Puustinen kiittelee.

Seurakuntavaaleissa
valitaan yhteensä
8000
luottamushenkilöä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Seurakuntavaaleissa valitaan lähes 8000 luottamushenkilöä yhteensä 367 seurakuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Ehdokkaana voi olla viimeistään vaalipäivänä 18
vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Ehdokkaita voi asettaa
valitsijayhdistys, jonka on
perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä.
– Seurakuntavaalit lähestyvät. Niissä voi vaikuttaa

oman seurakunnan ja sitä
kautta koko kirkon asioihin.
Toivon, että mahdollisimman
moni kirkon asioista kiinnostunut jäsen harkitsee ehdokkuutta. Demokratian kannalta sopuvaali ei ole paras
vaihtoehto, arkkipiispa Tapio
Luoma kannustaa.
Vuoden 2018 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 %. Lähes puolet viime vaaleissa valituista
luottamushenkilöistä oli uusia. Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli noin 53
vuotta.
Seurakuntavaalien vaalikone avataan yleisölle 10.10.
Vaalikone löytyy osoitteesta
seurakuntavaalit.ﬁ.

16-vuotiailla
on äänioikeus
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Ensimmäisen kerran 16-vuotiaat saivat äänestää vuoden
2010 seurakuntavaaleissa.
Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen
liittyvistä asioista. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös
kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien valintaan.
Seurakuntavaalien
ennakkoäänestys on
8.–12.11.2022 ja
varsinainen
äänestyspäivä 20.11.2022.

Mäntsälässä tarvitaan Nälkäpäivä-kerääjiä
Punaisen Ristin Mäntsälän osasto kutsuu
kaikki mukaan kerääjiksi Nälkäpäivään
23. syyskuuta. Tuntikin lipaskerääjänä on
arvokas apu ja kerätä voi myös verkossa.
Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys järjestetään Mäntsälässä perjantaina 23. syyskuuta. Kouluissa keräyspäivä on jo 22. syyskuuta. Nälkäpäivänä kerätään varoja

Suomen Punaisen Ristin katastroﬁrahastoon, josta autetaan katastrofeista ja konﬂikteista kärsiviä ympäri maailman, myös Suomessa.
Lipas- tai digikerääjänä jo-

Nälkäpäivän kerääjäksi voi ilmoittautua Mäntsälän osaston
keräysjohtaja Markku Remekselle p. 0405167095.

kainen voi auttaa pelastamaan ihmishenkiä. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole
sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen ja siksi niillä voidaan
auttaa nopeasti siellä, missä
apua kulloinkin eniten tarvitaan. Jo yksikin tunti kerääjänä on arvokas apu.

Kerääminen tuottaa
hyvää mieltä
Viime vuonna keräykseen
Mäntsälässä osallistui yli 50
henkilöä, jotka keräsivät yhteensä yli 4000 euroa hädänalaisten ihmisten auttamiseen.
– Edellisvuosien kerääjät ovat kertoneet iloisista ja
koskettavistakin kohtaamisista kaduilla ja toreilla. Keräämisestä tulee hyvä mieli
ja siksi moni kerran kerääjäksi
lähtenyt lähtee mukaan seuraavanakin vuonna. Aiempaa
kokemusta keräämisestä ei
tarvita, vaan kaikki ovat läm-

pimästi tervetulleita keräämään. Kerätä voi myös digitaalisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kertoo Punaisen Ristin Mäntsälän osaston
keräysjohtaja Markku Remes.
Kerääjäksi voi ilmoittautua
Mäntsälän osaston Markku
Remekselle p. 0405167095 tai
osoitteessa oma.punainenristi.ﬁ/event/14411.
Keräyspäivänä lippaan,
vaikka vain tunniksi, voi hakea myös ilman ennakkoilmoittautumista Keskuskatu 11 sijaitsevasta keräyspisteestä klo 9-17.
Lisätietoja Markku Remes, keräysjohtaja, Suomen
Punaisen Ristin Mäntsälän
osasto, mantsala@punainenristi.ﬁ.
Osastoesittely rednet.punainenristi.ﬁ/mantsala.
Keräykseen liittyviä kuvia
saa ladata ilmaiseksi rekisteröitymällä Punaisen Ristin aineistopankkiin osoitteessa aineistopankki.punainenristi.ﬁ.

SUORITAMME
kuormien purkua

VUOKRAAMME
kuorottajia ja henkilönostimia

Toivolantie 8, 04600 Mäntsälä
0400 258 176
parviainenheavy.fi
info@parviainenheavy.fi

Palvelemme
Mäntsälän keskustassa
pidennetyllä aukiololla

KESKIVIIKKOISIN
klo 19 asti
joulukuun
loppuun saakka

RTV Mäntsälä
Marjokoti
Secret Vision
Keskustien Kello ja Kulta
SunTukka
Ykkösapteekki
Fenno Optiikka
KIPA-kirjakauppa

Tervetuloa
T
e etulloa
ostoksille!
Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan
p. 0400 651 856.
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Kuvat Elina Alanko

Sää suosi näytteilleasettajia ja messuvieraita.

Erilaisia toimintapisteitä oli rakennettu nurmelle.
Myös pelastustoimi oli esillä seurojentalon pihalla.

Yrittäjyyskasvatusprojektin katumainoskilpailun palkinnot jaettiin Harrastusmessuilla Kapinatorilla elokuussa.

ÛććÛĈĊċĈùèĈĈċðøøÛ㰨
ĊċĊċĈĊċĊĊððú㰨
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Mäntsälän Harrastusmessut järjestettiin
neljännen kerran elokuisena lauantaina
Mäntsälän Kapinatorilla ja seurojentalolla.
arrastusmessut on

mäntsäläläisten yhdistysten yhteinen vapaamuotoinen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on järjestää
vuosittain kaikille mäntsäläläisille yhdistyksille/seuroille/koululuokille avoin ja
maksuton tapahtuma, jossa
he voivat esitellä omaa toimintaansa ja tarjota uusia
harrastusmahdollisuuksia
kunnan asukkaille. Mukana
oli jälleen tänä vuonna useita yhdistyksiä, joiden toimintaan pääsi tutustumaan.

Katumainoskilpailun
voittajat palkittiin
Mäntsälän Yrittäjät ja
Mäntsälän kunnan sivistystoimi ovat perinteiseen tapaan tehneet yhteistyötä
Keskuskadun katumainoskilpailussa. Projekti on yksi
vahvan yrittäjyyskasvatuksen yhteistyön muoto.
Projektin tavoitteena on,
että koululaiset tutustuvat paikallisiin yrityksiin ja
suunnittelevat yhdessä yrityksen kanssa heille sopivan
mainoksen. Mainoksissa on
tavoitteena tuoda esille yrityksen toimintaa ja tuotteita. Samalla opiskelijat saavat
kokemuksia yritystoimin-

nasta. Oppilaat ottavat itse
yhteyttä yritykseen, jonka
kanssa haluavat toteuttaa
mainoskampanjan.
Tempaukseen voi osallistua luokka tai ryhmä. Tempaukseen osallistuva yritys maksaa luokalle osallistumismaksun, joka menee
luokan retkirahastoon.
Mäntsälän Yrittäjät ry:n
hallitus valitsee voittajan.
Tänä vuonna hallitus päätti
palkita voittajat 8. ja 9. luokan sarjoissa erikseen. Palkinnot jaettiin Kapinatorilla Harrastusmessujen yhteydessä.
Vuoden 2022 katumainoskilpailun voittajat ovat:
t 5JJNJ ,VLLBLVMNB .Btilda Fabritius, Lotta Uusimäki, Jenna Siponen, Kiira
Siponen ja Sonja Perhoniemi, Riihenmäen koulun 9F
yrittäjyysluokalta. Perusteluna mainoksen kaunis värimaailma, joka kuvastaa hyvin yritystä. Mainoksessa on
selkeät elementit. Mainos
erottuu hyvin.
Kukkakulma on Mäntsälän Keskuskadulla toimiva
täyden palvelun kukkakauppa, jolla on kivijalkamyymälä sekä nettikauppa. Kukkakulma on laajentanut palveluitaan myös muihin palve-

luihin kuten Veikkaus-toimipisteeseen.
t 5JJNJ .POUFTTPSJ 1MBZ
school: Noora Kinnunen ja
Sara Kämppi, Riihenmäen
koulun 8F yrittäjyysluokalta. Perusteluna mainos on
värikäs, joka kiinnittää huomion. Mainoksen tekoon on
selvästi nähty vaivaa. Mainokseen on hyvin saatu esille kohteen arvot ja tärkeät
asiat.
Englanninkielinen Montessori Playschool on kannatusyhdistyksen ylläpitämä
yksityinen päiväkoti Mäntsälässä. Se tarjoaa varhaiskasvatusta Montessori-metodiikalla ja arjessa englannin kielellä.
Katumainoskilpailun palkinnot luovuttivat Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu
Laurila ja Mäntsälän Yrittäjät ry:n Eero Kokko, Tarmo Kämppi ja Julia Loukia.
Mäntsälän Yrittäjät lähettävät onnittelut voittajille
ja kiitokset kaikille oppilaille, yrityksille ja kunnan sivistystoimelle, jotka osallistuivat mainostauluprojektiin.
Samoin erityiskiitos lähetetään Riihenmäen koulun
yrittäjyysluokkien luokanvalvojille myönteisestä suhtautumisesta hankkeeseen.
Ensi vuonna taas jatketaan.
– Harrastusmessut sujuivat varsin mukavasti aurinkoisessa säässä. Kovat tuulenpuuskat tekivät ajoittain
tepposia osastojen katok-

sille. Kävijöitä tuli messuille
mukavasti tasaiseen tahtiin,
kertoo Mäntsälän Yrittäjien
2. varapuheenjohtaja Tarmo
Kämppi.
– Näytteilleasettajissa oli
harrastemahdollisuuksia eri
ikäisille henkilöille. Tämä
näkyi myös kävijöissä. Laaja näyttelyalue vetää paljon henkilöitä ja sitä kautta ihmisillä oli väljää kulkea. Messuilla on suuri määrä näytteilleasettajia ja kävijät viettivät osastoilla aikaa.
Kävijöiltä tuli toivetta, että
jatkossa voisi olla esimerkiksi erilaisia toimijoiden näy-

Kapinatorille saapui kesken tapahtuman mopokulkue
MC Mopoilijat ja Kalastajat. He kertoivat kuvaajalle etsivänsä paikallisen kalakerhon osastoa.
töksiä ja esittelyjä päälavalla. Varmastikin messuilla on
paikkansa Mäntsälän tapahtumien joukossa ja ne ovat
tulossa ensi vuonnakin, jatkaa Kämppi.

Katumainoskilpailun 9. yrittäjyysluokan
voittajatyö Kukkakulma.

– Sää suosi tapahtumaa
ja näytteilleasettajat ja messuvieraat olivat iloisia ja tyytyväisiä, toteaa Mäntsälän
Yrittäjien 1. varapuheenjohtaja Eero Kokko.

Katumainoskilpailun 8. yrittäjyysluokan
voittajatyö Montessori Playschool.
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Kuva Sanna Alén

Leena Sakko kokoamassa näyttelyä Mäntsälän kirjastossa.

Sanna Alén
Mäntsälän Kansalaisopistosta
tutuksi tullut Leena Sakko opiskeli itselleen uuden harrastuksen eläkepäivien iloksi. Kolme
lukuvuotta Taiteen perusopetuksen aikuisten kuvataiteessa
kansalaisopistossa on takana ja
nyt Leena on koonnut lopputyönään Tahroja paperilla –taidenäyttelyn.
Leenan opiskelu taiteen saralla alkoi piirtämisen kurssilla ja haastoi hänet kohtaamaan
osaamattomuuden ja epäonnistumisen pelon. Taideteoksia
katsellessa ja ihastellessa täytyy
sanoa että Leenan huolet olivat aivan turhia. Voisi luulla että Leena on taiteillut jo monia
vuosia.
Koulutuksessa Leena tutustui
myös moniin eri tekniikoihin.
–Joku tekniikka tuntui heti
omalta jutulta kuten musteet,
kun taas jokin toinen tekniikka on haastavaa edelleen, Leena sanoo.
Näyttelyyn Leena on valinnut muste-, akvarelli- ja valokuvataidetta.
–Sekä muste että akvarellin
märkää märälle tekniikka jättävät työskentelyssä sattumalle paljon sijaa, sitä ei voi hallita
kuten ei elämääkään. Mieluiten

Teatteri Soittorasia
esittää
Lastenteatteria
koko perheelle!
KULTTUURIMEIJERILLÄ
keskiviikkona 14.9.2022
Päivänäytös
klo 10 ja iltanäytös klo 18
iņƖƵƭ͘ņŝƭñŨāǔƭŽřơğğŨ͘ˮ͚ͣ͘Ŗñ͘˪˩̶͚ͣ͘͘Ɩğƙŀğ
Päivänäytös ilmainen:
ilmoittautuminen s-postilla
ŦñƵŨƵ̩ƭñƙřřñŨğŨΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
iņƖƵŨŦǔǔŨƭņ̫͘ŝņƖƖƵ̩Ǧ̪͘
Mäntsälän Kipa-kirjakauppa (käteinen)
ja ovimyynti (käteinen)
Järj. Kunnan Kulttuuripalvelut

Kuvat
San

na Alé
n

Taidetta löytyy seiniltä ihailtavaksi joka makuun.
teen töitä, jotka eivät ole selkeänä kokonaisuutena mielessäni vaan muovautuvat työtä
tehdessäni. Haluan tekemisen
prosessin ohjaavan työskentelyäni eteenpäin, Leena Sakko
kertoo.
Leena on harrastanut pitkään
valokuvausta ja kuvia on kertynyt valtavat määrät varastoon.
Oma kuvapankki saikin toimia
inspiraationa taidetta varten.
Valokuvataidetta varten Leena opetteli kuvankäsittelyohjelman käytön. Lopputuloksena on useamman kuvan päällekkäisyyksien luomia kiehtovia
kuvia. Valokuvat haastavat kat-

sojan keskittymään ja lumoutumaan kauniista yksityiskohdista joista muodostuu upeita kokonaisuuksia.
Tahroja paperilla –näyttely sisältää myös monia herkkiä kukkatauluja, joiden avulla
voi vaikkapa muistella mennyttä kesää.
Näyttely on avoinna Mäntsälän kirjastossa syyskuun ajan
aina kirjaston aukioloaikoina
Ehnroos-huoneessa. Upeiden
taideteosten lisäksi huoneesta
löytyy myös näyttelyluettelo ja
vieraskirja johon Leena toivoikin näyttelyyn tutustujien kirjoittavan terveisiä.
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Uudellemaalle viime vuotta vähemmän hirvieläinten pyyntilupia
Uudellemaalle myönnettiin
syksyn metsästyskaudelle viime vuotta vähemmän hirven
ja valkohäntäpeuran pyyntilupia, mutta kuusipeuralupien määrä kasvoi hieman.
Hirvitilanne vaihtelee maakunnan eri osissa. Valkohäntäpeurakannan hoidon tavoitteena on leikata edelleen
kantaa Uudenmaan kaikilla
hirvitalousalueilla.
Suomen riistakeskus Uusimaa on myöntänyt ensi syksyksi 1857 hirven ja 12597
valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvenpyyntilupien
määrä laski viime vuodesta noin 8 prosenttia ja valkohäntäpeuralupien määrä pieneni noin 11 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen eläimen
tai kaksi vasaa. Kuusipeuran
pyyntilupia myönnettiin 386
kappaletta eli noin 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uudenmaan viidestä hirvitalousalueesta kolmella on
saavutettu Uudenmaan alueellisen riistaneuvoston asettama hirvitiheystavoite. Yhdellä hirvitalousalueella kanta on tavoitetta hieman harvempi ja yhdellä edelleen tavoitetta tiheämpi. Uudellamaalla yhteenlaskettu hirvi-

kannan tavoitekoko on noin
3 700 hirveä. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena
noin 3840 hirveä.

Tavoite leikata
valkohäntäpeurakantaa edelleen
Valkohäntäpeuran kannanhoidolle asetettiin keväällä 2022 hirvitalousalueittaiset tiheystavoitteet. Uudenmaan kaikilla hirvitalousalueilla tavoitellaan kannan pienentämistä, vaikka kanta alkaa olla lähellä tavoitehaarukkaa varsinkin hirvitalousalueilla Uusimaa - Etelä-Häme ja Uusimaa 4. Luonnonvarakeskus arvioi Uudenmaan valkohäntäpeurakannan laskeneen selvästi maaliskuisessa kanta-arviossaan.
Kanta-arvioon peilaten
kannan leikkaaminen vaatii edelleen saalismäärän pitämistä korkealla erityisesti niillä alueilla, joilla peuroja
esiintyy runsaasti. Viime kaudella kaadettiin 13317 yksilöä. Uudenmaan peurakanta painottuu vahvasti läntiselle Uudellemaalle, jonne
myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudel-

Kivapiha
laajentaa
palveluitaan!
Meiltä nyt myös
tiili- ja peltikattojen
huoltopesut sekä
maalaukset/
pinnoitukset!
Kysy tarjousta
omasta
katostasi.

lamaalla peurakanta on paikoin edelleen harva.
Suomen riistakeskus kannustaa varsinkin tiheiden
peura-alueiden metsästä-

jiä aloittamaan valkohäntäpeuran pyynnin heti kauden
alkaessa syyskuussa. Koska
talvi voi olla vähäluminen
kannattaa siihen varautua

Kaipaako
saunasi uusia
lauteita tai onko
terassisi
uusimistarpeessa?

ottamalla käyttöön myös
muita pyyntimuotoja kuin
vahtimismetsästys. Esimerkiksi pyytämällä mahdollisuuksien mukaan vieraile-

via koiranohjaajia ja ampujia mukaan jahtiin voidaan
lisätä pyyntitehoa lumettomien kelien seuruemetsästyksessä.

LED-filamenttilamppu
E27, 6W=60W
lämmin valkoinen
2 kpl
/ pkt

Teemme nyt myös
pieniä sisä- sekä
ulkoremontteja, kysy
rohkeasti josko
voisimme olla avuksi.

2,50€!!
LEDlamppu

4 kpl
/ pkt

4€!!

E27,
10W=75W
lämmin
valkoinen

(Lamppuja rajoitetusti)

Muista myös uusi verkkokauppamme osoitteessa KIVAPIHA.COM
Puutarhamyymälä

Vuolteenmäentie 7, Mäntsälä
QrJOGP!LJWBQJIBDPN
XXXLJWBQJIBDPN

"WPJOOB
ma suljettu,
ti-pe 9-17, la 10-15
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Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

Hyvät marjapaikat löytyvät
kartoista ja ilmakuvilta
Kuva Heikki Ala-aho

Vaikka tutut marjapaikat jäisivät vieraalle paikkakunnalle muuttaessa kauas, voi uusia apajia löytää paikkatietoaineistoihin tutustumalla. Sopivia marjamaastoja ja retkikohteita voi haarukoida kartoista ja ilmakuvista kotoakin käsin.
– Marjastus on mukavaa.
Siinä yhdistyvät pitkäkestoinen hyötyliikunta ja yksikseen luonnon rauhassa rentoutuminen, kertoo innokas
marjastaja, Maanmittauslaitoksen metsätalousinsinööri
Heikki Ala-aho.
Marjapaikkojen löytäminen oudolla seudulla voi kuitenkin olla haastavaa myös
kokeneelle marjastajalle.
– Työni vuoksi matkustan
laajalla alueella ja syksyisin
saatan yhdistää työmatkoihin marjanpoimintaa, varsinkin jos omalla asuinseudulla
on huono marjasato. Marjapaikat kartoitan etukäteen
paikkatietoaineistoja kuten
ilmakuvia ja karttoja hyödyntäen, Ala-aho vinkkaa.

Syyskuussa poimitaan
puolukkaa
Ala-ahon marjanpoimintakausi alkaa heinäkuun puolessa välissä hillasuolta, kuuden viikon päästä hillan kukinnasta. Sen jälkeen kausi
jatkuu mustikkaan ja vadelmaan sekä elokuun loppupuolelta alkaen puolukkaan.
Marjastuskauden päättää ja
toisilla poimijoilla myös aloittaa karpalo. Sitä poimitaan
syksyllä lumentuloon asti tai
keväällä soiden vapauduttua
lumipeitteestä.
Puolukka on kaupallises-

ti tärkein luonnonmarja ja
sitä poimitaan määrällisesti
eniten. Hyvänä vuonna puolukkaa voikin poimia myös
myyntiin.
– Päivittäin saattaa tulla poimittua yli 200 litraakin
marjaa. Vaikka poiminkin
vain käsikoneella, niin ennätys puolukkaämpärissä on
reilut neljä minuuttia, sanoo
Ala-aho.

Tutustu myös
Paikkatietoikkunaan
Marjastuspaikan etsimiseen
voi käyttää toistakin Maanmittauslaitoksen karttapalvelua, Paikkatietoikkunaa.

0400 878 495
0400 314 672

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

Näin hyödynnät
Karttapaikkaa
t &UTJ NBBTUPLBSUBMUB TFLÊ
puustoisia alueita että taimikoita. Pienet taimikot ja hakkuuaukeat erottuvat kartalta vihreällä vinoviivoituksella.
t,BUTPJMNBLVWJMUB OÊLZZkö maastokartan valkoisella
metsäpohjalla erilaisia metsiköitä, joissa on sekä puustoisia alueita että taimikoita.
Näin voit maastoretkellä havainnoida, millaisilla paikoilla marjaa on. Usein marjaa
löytyy hyvin voimalinjojen ja
hakkuuaukkojen reunamilta sekä muokatuilta aukoilta.
t &UTJ JMNBLVWJMUB UVPSFJden hakkuualueiden ajourat. Nämä alueet ovat yleensä parhaita marjastuskohteita muutaman vuoden ajan.
t,BUTPLBSUBMUBNZÚTBMVeen tiestöä ja suunnittele
reittisi, jotta et marjaretkellä
tule vahingossa rikkoneeksi
maastoliikennelakia.

Tilataksi
Luoma Oy

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

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
&TJNFSLJLTJWÊÊSÊWÊSJJMNBLVva, Suomen metsäkeskuksen
Latvusmalli ja Metsänkäyttöilmoitukset sekä Luonnonvarakeskuksen metsän Kasvupaikka kertovat tarkempia
tietoja metsästä.
Jos tahdot yhdistää marjastukseen retkeilyä, Paikkatietoikkunasta näkee vaikkapa Natura-alueet, muinaisjäännökset ja muuta retkeilyn kannalta kiinnostavaa.
Paikkatietoikkunan Lähin osoite -työkalua voi hyödyntää esimerkiksi osoitteen
syöttämisessä navigaattoriin.
Sama työkalu löytyy myös
Karttapaikasta. Lisäksi Paikkatietoikkunassa voi tallentaa kohteita muistiin, jos haluaa joskus palata vaikkapa
hyvään retkikohteeseen.
Myös eri karttatasojen vertailu onnistuu Paikkatietoikkunassa: jos tahdot vertailla
eri karttatasoja, esimerkiksi
uusinta ja historiallista ilmakuvaa samasta paikasta, voit
katsoa niitä Paikkatietoikkunassa päällekkäin tai rinnakkain.

Älä eksy metsään!
Metsään mennessä on aina
hyvä ottaa mukaan jonkinlainen kartta tai vähintään kuvakaappaus puhelimen näytöllä näkyvästä kartasta, jotta nettiyhteyksien katketessakaan ei eksy.
– Karttapaikkaa kannattaa
hyödyntää myös mobiilisti puhelimen selaimen kautta. Sillä näkee oman sijainnin paikannuspainikkeesta
ja lisäksi hyvät marjapaikat
voi halutessaan jakaa kartalle merkityn linkin välityksellä, neuvoo Heikki Ala-aho.
– Maastokartta toimii hyvin metsässä suunnistamiseen. Siinä näkyvät ne polut, jotka ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa. Poluista ei kuitenkaan
ole tietoa kaiken kattavasti,
ja metsässä risteileekin aina
paljon enemmän polkuja tai
myös ojia kuin kartalla näkyy.
Kaikki maanpinnan muodot
erottuvat vaikka Karttapaikan rinnevarjosteella, muistuttaa Heikki Ala-aho.

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

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

Paikkatietoikkunaan voi
tuoda myös omia aineistoja. Ala-aho tuo sinne uusien
marjapaikkojen etsimisessä
tallennetun GPS-jäljen, jonka
perusteella voi päätellä mistä
marjaa löytyisi enemmänkin.
Jos haluaa paperisen maastokartan metsään mukaan,

voi Karttapaikan kautta ostaa karttatulosteita. Jos puolestaan tahtoo seurata sijaintia jatkuvasti, kannattaa käyttää mobiililaitteessa jotain
muuta sovellusta. Useimmat
suomalaiset maastokarttasovellukset perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoihin.

Polta vain kuivaa puuta

Vastakaadettu puu tarvitsee riittävän kuivatuksen
Sähkön kallistuminen on lisännyt kiinnostusta puunpolttoon. On hyvä muistaa,
että tulisijassa tulee polttaa
vain kuivaa puuta. Liian kostean puun poltto tuottaa
runsaasti päästöjä ja on myös
energiatehotonta.
㯰ÞćÞú㰨Ąċċú㰨öÛ
ćüĈ÷ðèú㰨ĄüøĊĊü
ĊċüĊĊÛĐÛĊ
ĊèćĐèēæèøøè
ïÛðĊÛøøðĈðÛ㰨ĄÞÞĈĊÿöÞ㬼㯰

Tulisijojen käyttö aiheuttaa
savua eli päästöjä ilmaan.
Puunpolton päästöillä on ihmisten terveydelle merkittävä vaikutus, koska päästöt
syntyvät asuinalueilla ja pääsevät lähialueen hengitysilmaan. Mittausten mukaan
puunpoltossa syntyy muun

muassa runsaasti pienhiukkasia ja syöpäriskiä lisääviä
PAH-yhdisteitä. Jokainen voi
kuitenkin vaikuttaa siihen,
kuinka puhdasta palaminen
on.
Käytetyllä puulajilla ei ole
päästöjen kannalta suurta
merkitystä, mutta puun kosteudella sen sijaan on. Kuivan puun poltosta on myös
se hyöty, että siitä saa enemmän lämpöä kuin kostean
puun poltosta.
– Tärkeintä on polttaa tulipesässä vain kuivaa puuta
eikä lainkaan roskia. Märkien puiden ja roskien poltosta
ilmaan syntyy runsaasti terveydelle haitallisia päästöjä. Päästöt voivatkin olla moninkertaiset verrattuna siihen, että polttaa vain kuivaa
puuta ja käyttää tulisijaansa

muutoinkin oikeaoppisesti,
sanoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.
㯰ċðĐÛú㰨Ąċċú
ĊċúúðĈĊÛÛ㰨÷üøùèú
Đðú÷ðú㰨ÛĐċøøÛ㬼㯰

Osa tulisijojen käyttäjistä
hankkii polttopuun omasta
metsästään. Tällöin on tärkeää varmistaa, että polttopuut
ovat saaneet kuivua riittävän
pitkään. Vastakaadetussa
puussa on vettä noin puolet.
Hyvissä olosuhteissa puu voidaan kuivattaa ulkona yhden
kevään ja kesän aikana polttokuivaksi. Usein kuitenkin
tarvitaan kahden kesän ulkokuivaus, jolloin puhutaan ylivuotisesta puusta.
&OOFO QPMUUBNJTUB LVLJO
voi helposti itse testata, on-

Kuva HSY / Tero Pajukallio

ko polttopuu riittävän kuivaa. Tähän on kolme selkeää keinoa: paino, halkeilu ja
ääni.
– Kuiva polttopuu on noin
puolet kevyempää kuin kostea puu. Kun kuivia klapeja lyö yhteen, kuuluu kirkas,
kaikuva ääni. Kosteiden klapien kohdalla ääni on puolestaan kumea. Kuiva puu myös
halkeilee kärjestä. Märkä tai
vielä kostea puu on yhtenäistä, Kaski kertoo.
㯰ēĐÞ㰨ĄċċĐÛöÛ㰨üú㰨
ĊċċøèĊĊċĐÛ㰨öÛ㰨ĈċüöÛÛ㰨
ĄċðĊÛ㰨ĈÛĊèèøĊÛ㬼㯰

– On tärkeää säilyttää puut
oikein, jotta polttopuut kuiWVWBUKBQZTZWÊUIZWÊOÊ&Idottomasti paras säilytyspaikka polttopuille on tuu-

Hyvä puuvaja on ilmava ja suojaa puita sateelta.
lettuva puuvaja. Se suojaa
puita sateelta ja pitää ne kuivina, Kaski sanoo.
Hyvässä puuvajassa ilma
kiertää lattian, seinien ja katon raoista. Jos polttopuut
peittelee hyvin tiiviisti, kos-

teus pääsee tiivistymään ja
puut voivat homehtua. Puita ei myöskään suositella säilytettävän sisällä. Polttopuut
kannattaa viedä sisälle lämpiämään vasta 1–2 päivää ennen niiden polttamista.
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Edelliskesän kuivuus ja kolea alkukesä
vähentäneet päiväperhosia ja kimalaisia
Kuva Riku Lumiaro

Kuluneena kesänä useimmat
päiväperhoslajit ovat esiintyneet edellisvuotista niukempina. Keväällä päiväperhosia oli tavanomaisia määriä, mutta kesä-heinäkuussa lentävien päiväperhosten
määrät jäivät vähäisiksi. Kimalaisten määrät ovat laskeneet vieläkin voimakkaammin. Keväällä kimalaiskuningattaria esiintyi vielä runsaasti, mutta kimalaisten työläisten määrät ovat kesällä jääneet vaatimattomiksi.
Suomen ympäristökeskus
SYKEn keräämien ennakkotietojen perusteella kuluva
pölyttäjäkesä on ollut selvästi edellistä kesää heikompi. Päiväperhosten ohella tilannetta voidaan nyt ensimmäistä kertaa arvioida myös
kimalaisten osalta.

Päiväperhoslajeista
useimmat vähentyneet
Keväällä päiväperhosia oli jopa viimevuotista enemmän,
mutta kesäkuusta alkaen niiden määrät ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi. Ennakkotietojen perusteella vähentyneitä lajeja on ollut yli kaksi kertaa enemmän kuin runsastuneita.
Heikkoa perhoskesää selit-

tänevät osin sekä edelliskesän kuivuus että alkukesän
koleus. Viime kesän kuivuus
saattoi lisätä perhostoukkien
kuolleisuutta, ja laskea siten
tänä vuonna aikuistuneiden
perhosten määriä. Tämän
ohella kuluva kesä oli juhannukseen asti varsin viileä, mikä sekin on haitallista kehittyville perhosille.

Kimalaiset vähissä
keski- ja loppukesällä
Päiväperhosten tavoin myös
kimalaisia tavattiin keväällä vielä vähintään yhtä runsaina kuin vuonna 2021. Kuningattarien talvehtiminen
sujui hyvin. Tämä selittänee
osaltaan kesän hyvän mustikkasadon, sillä metsämarjojen pölytyksestä vastaavat
kimalaisten osalta etupäässä
kuningattaret. Valtaosa työläiskimalaisista aikuistuu vasta myöhemmin, juhannuksen jälkeen.
Kesän edetessä kimalaispesien kehityksessä on mitä ilmeisimmin törmätty ongelmiin. Työläisten määrät olivat kesä-heinäkuussa tuntuvasti edellisvuotta vähäisempiä, jopa siinä määrin, että kansalaisilta on tullut asiasta huolestuneita kyselyjä.

Ero edelliskesään oli suurin
heinäkuussa, jolloin kimalaiset ovat tyypillisesti runsaimmillaan.
Kaikki yleisimmätkin kimalaislajit ovat esiintyneet
viimevuotista selvästi vähälukuisempina. Edelliskesää runsaampina on tavattu
vain maa- ja ketokimalaista,
joita esiintyy melko harvalukuisina maamme eteläosissa.
Kasvatettua tarhamehiläistä on laskennoissa havaittu
jokseenkin yhtä paljon kuin
edellisvuonna.

Pitkäjänteistä
pölyttäjäseurantaa
Vapaaehtoiset havainnoijat
keräävät vuosittaista seurantatietoa niin päiväperhosista
kuin kimalaisistakin. Nyt esitetyt arviot perustuvat 7.8.
mennessä tallennettuihin havaintoaineistoihin, jotka vastaavat noin kolmannesta kesän havaintomäärästä. Syksyllä saatavat lopulliset arviot
tulevat tarkentumaan etenkin loppukesän lajien osalta,
sillä niiden lento on edelleen
käynnissä.
SYKEn ylläpitämä Maatalousympäristön päiväperhosseuranta on toiminut vuodesta 1999 lähtien. Seuran-

Neitoperhonen on ollut tänä kesänä vähälukuinen, toisin kuin muut aikuistalvehtijat.

ta on keskittynyt maatalousalueille, jotka ovat perhoslajistoltaan rikkaimpia elinympäristöjä. Suomessa esiintyy
kaikkiaan noin 120 päiväperhoslajia, joista noin puolesta saadaan vuosittaista runsaustietoa seurannan kautta.
SYKE ylläpitää myös vuonna 2019 käynnistynyttä kimalaisseurantaa. Seuranta

alkoi kaksivuotisena pilottina, mutta laajan kiinnostuksen ansiosta se on saanut jatkoaikaa. Seurannan toiminta
pyritään turvaamaan jatkossakin. Suomessa esiintyy yhteensä 37 kimalaislajia, joista 27 on tavattu seurannassa.
Pölyttäjiä on tarpeen seurata pitkäjänteisesti, koska niiden kannat vaihtelevat

suuresti lähinnä kesän sääoloista riippuen. Vasta pidempi aikasarja paljastaa
vuosien välisen satunnaisvaihtelun takana piilevät kehitystrendit. Pitkällä aikajänteellä pölyttäjälajistomme
muutoksia selittävät ennen
kaikkea soveliaiden elinympäristöjen väheneminen sekä ilmaston lämpeneminen.

Syystaimijuhlat jatkavat puutarhakesää
Syksyn saapuessa puutarhakesää jatketaan suomalaisissa puutarhoissa, kun 2.-11.
syyskuuta vietetään Syystaimijuhlia nauttien puutarhojen tunnelmista ja sadonkorjuun herkuista. Syyskuun alku on parasta aikaa virittää
puutarhaa kuntoon myös
seuraavaa kasvukautta ajatellen. Toisaalta sadonkorjuu
ja syyskukkien loisto kutsuvat viettämään juhlia tunnelmallisesti pimenevissä syyspuutarhoissa.

Kasvien valikoima
hyvä
Tänä vuonna puutarhamyymälöissä on erittäin hyvä valikoima erilaisia koriste- ja hyötykasvien taimia syysistutuksiin. Kesän aikana huomaa hyvin, mitkä istutusryhmät kai-

paavat uudistamista, tai mitä uusia toimintoja ja istutusalueita puutarhaan halutaan.
Monet syksyllä istutetut kasvit ilahduttavat jo keväällä,
koska kasvit juurtuvat syksyn
kosteassa ja vielä lämpimässä
maassa hyvin ollakseen valmiita kasvuun ja kukintaan

heti kevään alussa. Myös kasvien siirrot ja esimerkiksi perennojen jakamiset kannattaa
ajoittaa syksyyn.
Viime keväänä puutarhakasvien myynti jäi edellisistä vuosista, joten tänä syksynä kasvivalikoima puutarhamyymälöissä on jopa ta-

Syksy parasta
istutusaikaa
Syyspuutarhaan kannattaa
istuttaa uusia kasveja ja kylvää myös uutta nurmikkoa.
Sekä maan- että ilmankosteus on syksyllä parempi kuin
kesällä, joten kasvuun lähtö
on varmempaa kuin kevätistutuksilla. Tarvittaessa syksyllä kastellaan uusia istutuksia, mutta tarve on vähäisempää kuin kesäaikana. Nurmikon siemenet itävät myös
varmemmin kosteassa maassa kuin kesän paahteessa, jolloin vasta itäneet siemenet
pääsevät helposti kuivahtamaan. Hyvä kasvu- ja istutuskausi jatkuu monin paikoin
Suomea lokakuulle asti.

Syksyiseen puutarhaan istutetaan niin perennoja, havuja kuin hyötykasveja.

vallista syksyä laajempi. Syksyn istutuksiin sopivat marjapensaat, hedelmäpuut ja monet koristekasvit perennoista köynnöksiin. Aivan kaikkein arimpien kasvien osalta suositellaan kevätistutuksia, mutta kaikki muut kasvit
sopivat syksyllä istutettaviksi.

Syysistutukset viimeistellään
kasvukatteilla, jotka tuovat
suojaa ja viimeistelevät istutusalueet. Syksy on myös hyvää leikkausaikaa kasveille.

Vie ystävä
syyspuutarhaan
Syksyisen puutarhan värit,
tuoksut, äänet ja tunnelma
ovat erityisiä ja niistä nauttimiselle on hyvä varata omaa
aikaa kutsumalla vieralta
puutarhaan. Syksyllä puutarhassa tuikkivat valot ja värit, grillissä valmistuu sadonkorjuuruokaa ja moni nauttii
palan marjaisaa kakkua kuplivan tai kahvin kera. Tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo,
jolloin puutarha tarjoaa paikan rauhoittua.
Syyspuutarhajuhlan järjestävät kolmannen kerran
yhteistyössä Puutarhaliitto,
Taimistoviljelijät, Puutarhakauppiaat, ViherRinki, Kekkilä ja Kotipuutarha-lehti. Tapahtuman sivuilta syystaimijuhla löytyy inspiraation lähteitä, istutus- ja ruokaohjeita
sekä tapahtumia eri puolilla
Suomea. Nyt on sopiva aika
poimia uusia ideoita omaan
puutarhaan. Sivuille voi lisätä maksutta myös omia yleisötapahtumia.
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SYKSYLLÄ SIENIMETSÄÄN!
Vuoden 2023
KALENTEREITA
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Paljon erilaisia
SIENIKIRJOJA
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tilivihkot t muistikirjat
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Rentoudu
käsitöiden
en
parissa!
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Uusia
TEHTÄVÄÄ ja
PUUHAKIRJOJA
A lapsille

Hyvä valikoima
LUKUVUOSIKALENTEREITA 2022-23

OISIN
Palvelemme KESKIVIIKK
la
pidennetyllä aukiololla
klo 19 asti.
Enni
Mustosen
tuotantoa

nyt JÄTTIPOKKAREINA

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Keskuskatu 5, Mäntsälä
p. 040 750 8777
kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15
Noutopiste
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Hannu Lepola Ystävineen
Mäntsälän Kulttuurimeijerillä
Lappeenrantalaistaustainen Hannu Lepola (s. 1973)
on tullut suurelle yleisölle
tunnetuksi tänä vuonna 25
vuotta täyttävän a cappellalauluyhtye Rajattoman tenorilaulajana. Hän on kuitenkin myös persoonallinen, suorastaan eksentrinen säveltäjä ja sovittaja sekä monipuolinen muusikko
ja esiintyjä omana itsenäänkin. Koronapandemian vietyä keväällä 2020 esiintymismahdollisuudet Rajattomalta, kuten kaikilta Suomen esiintyviltä taiteilijoilta,
määrittelemättömäksi ajaksi, Hannu tajusi saaneensa
tilaisuuden toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa uuden yhtyeen perustamisesta omien sävellystensä esittämistä varten.
Hannu kutsui koolle joukon eteläkarjalaislähtöisiä
nuoruuden soittokavereitaan, joista kukin on tehnyt
tahollaan pitkän uran ammattimuusikkona. Trumpetisti Mikko Pettinen tunnetaan niin UMO Jazz Orchestran trumpettisektiosta
kuin sooloartistinakin, rumpali Mikko Taipale on tuttu mm. Yölintu-yhtyeestä ja
lastenmusiikkiyhtye Tuttiorkesterista, kosketinsoittaja Jarmo Kaijansinkko työskentelee Kotka-Kymin seurakunnassa kanttorina, yhtyeen alkuperäisen kitaristin
Markku Perttilän alkuvuodesta 2022 korvannut multiinstrumentalisti Mikko Mik-

Karjalasta kajahtaa. Hannu Lepola Ystävineen esiintyy
Mäntsälän Kulttuurimeijerillä lauantaina 8. lokakuuta klo
19.
kelsson on toiminut orkesterimuusikkona ja sellonsoitonopettajana, mutta myös
biisintekijänä, tuottajana ja
kitaristina mm. 90-luvulla
toimineessa The Sun -yhtyeessä, jonka hän perusti yhdessä Hannu Lepolan kanssa. Kyseessä on siis harvinaisen monipuolisen musiikillisen taustan omaava porukka.
Vuonna 2021 tämä kollektiivi äänitti nimellä Hannu
Lepola Ystävineen ensimmäiset kaksi kappalettaan,
Koltalahti ja Pihakilpailun
voittaja, Anssi Kipon täysanalogisella Astia-studiolla Lappeenrannassa. Kappaleet ja niihin tehdyt musiikkivideot julkaistaan lähiaikoina, ja yhtye on myös saa-

nut esitysvalmiiksi löyhästi
teemallisen konserttikokonaisuuden Rajan pinta.
Hannun ja kumppaneiden omat kappaleet on sävelletty eteläkarjalaisten kirjoittajien (mm. Jouni Hynynen, Antti Hyyrynen, Harry Kiianen ja Mikko Mikkelsson) runoihin ja teksteihin. Niiden kantavaksi teemaksi on noussut rajan käsite, jota kappaleissa käsitellään monesta eri näkökulmasta. Ohjelmistossa on
myös tälle kokoonpanolle
uudelleensovitettuja versioita Hannun alun perin Rajattomalle tekemistä sävellyksistä klassiseen suomalaiseen runouteen, ja lisäksi muutamia huolella valittuja teemaan sopivia laina-

kappaleita.
-Lapsuudenkotini sijaitsee
kymmenen kilometrin päässä Venäjän rajalta ja rajan läheisyys on varmasti vaikuttanut identiteettiini monella
tapaa, toteaa Hannu Lepola.
-Valtionrajojen lisäksi on
olemassa koko joukko muitakin rajoja, konkreettisia ja
abstrakteja, ja terminä raja
voi olla asiayhteydestä riippuen joko negatiivinen tai
positiivinen asia. Tällä hetkellä Itä-Euroopassa ylitetään sovittuja rajoja ja vedetään niitä jälleen kerran uudelleen, niin fyysisesti kuin
eettisestikin. Raja-teemaa
taannoin valitessamme emme tienneet, miten ajankohtaiseksi se ennen pitkää tulisi, etenkin kotiseudullamme
itärajan pinnassa, jatkaa Lepola.
Tyylillisesti Hannu Lepola Ystävineen -yhtye navigoi sujuvasti progressiivisen
/ psykedeelisen rockin, (fuusio)jazzin sekä taidepopin
muodostamassa musiikillisessa Bermudan kolmiossa.
Vaikutteita otetaan myös
mm. klassisesta ja kirkkomusiikista sekä jopa a cappellasta. Lauluvoimaa yhtyeestä nimittäin nuoruuden
yhteisen kuoroharrastuksen
jäljiltä löytyy. Näiden susirajalta ponnistaneiden muusikoiden tunnistettava yhteissoundi ja omaleimainen estetiikka on jotain mitä on
mahdoton lokeroida, se on
jokaisen koettava itse.

Eloinen pakina

Selityksiä tarvitaan
Onneksi meillä täällä Suomessakin on erilaisia keinoja päästä pälkähästä, jos
joutuu selittelemään asioita, jotka syystä taikka toisesta ovat menneet pieleen. Suomen kielen suunnaton rikkaus auttaa tässäkin asiassa, mitä tulee selviytymiseen tukalissa tilanteissa. Jaaha, ja etiäppäin..
Otetaanpa vaikka normaali kesämökki, mistä
kuitenkin löytyy juokseva vesi virkistämään jokapäiväisiä lomatoimiamme.
Entäs sitten jos se juokseva
vesi tekeekin tuhmuuksia
ja ylitsevuotavaan tapaansa kastelee kaikkea muutakin lähimaastoa, ja vielä vähän enemmänkin. Kuka selittää miksi näin kävi?
Kieliopillisesta instituuti-

osta oleva vieraamme geologi Keijo Kuivakangas valottaa asioita kansankielellä.
–Selitys löytyy hitauden
suhteesta nopeuteen: Eihän
hölkkäävä hanamies voi
saada hanaa kiinni jos on
kyseessä juoksevaa vettä.
Siitä siis vesivahinko johtuu.
Eli, ”nopeat kastelevat hitaat”. Yksinkertainen totuus.
Tekisi mieli sanoa lääketieteellistä termiä käyttäen
että selitys hiukan ontuu.
Olenkohan oikeassa?
–Ei siitä kannata välittää,
luulosairaus ja kaikenlaiset
harhat ovat tyypillisiä tuossa iässä. Ohitusleikkaus ohimon alueelle voisi olla paikallaan. Niitä tehdään paljonkin varsinkin suuruudenhulluille höperöille. Kaik-

kihan johtuu liian pienistä
kengistä. Kun jalka ei mahdu kenkään, niin heti kuvitellaan että ollaan isokenkäisiä ja voidaan siirtyä
suurempiin saappaisiin.
Voihan nenä! Vedenpaisumuksesta suoraan suuriin saappaisiin. Onko nyt
menossa kuiva kesä, vai onko sadetta luvassa?
–Sateesta viis, kun on olemassa tuolla ﬁnannssipuolella kaikenlaisia ongelmia
maksujen kanssa: Eihän
tänä päivänä voida enää
mainostaa arpajaisvoittojakaan tyyliin ”Puhtaana käteen” kun voi olla kyseessä
pahamaineista pestyä rahaa. Käräjillä tavataan, jälleen kerran.
Nyt kannattaa varmaan
olla ihan hiljaa, vai kuinka?

–Ja mitenkäs me sitten
haastellaan? Ei kannata olla hiljaa. Liikenteessä tapaa kyllä silloin tällöin hiljaisia hölmöjä jotka turvautuvat kansainvälisiin käsimerkkeihin, kun eivät muuta osaa. Tosin, kyllä ujous
on joillakin iskenyt puhe-elimiin, kun vaan tekstiviestejä lähetellään. Puheella pärjää vielä hyvin ja asiat ratkeavat hyvinkin nopeasti,
eikä tule hutilyöntejä näpytellessä.
Näihin viisaisiin sanoihin voidaan varmaan lähes
kaikki yhtyä. Puhutaan siis
vaikka puuta heinää. Sekin
on parempi kuin supisuomalainen mököttävä mykkäkoulu.
Selittävin terveisin
Hermo Eines

Taipaleet taipaleella
Pariskunta Vappu ja Ilkka
Taipale on heidät tunteville ja tietäville aivan uskomaton pari. Koko elämä pyhitetty toisten ihmisten auttamiseen, toisten ihmisten hyväksi. Olivatpa nämä ihmiset keitä tahansa, missä päin
maailmaa tahansa. Tätä maailmanparannustyötä he ovat
yhdessä tehneet vuosikymmeniä, 1960-luvusta saakka.
Siivittäjänä toiminta terveydenhoidon ja maailmanrauhan hyväksi.
”Mielestämme kaikki ihmiset ovat kiinnostavia ja maailma yllättävä”, toteavat Taipaleet erinomaisessa kirjassaan Taipaleella (Into 2022),
352 sivua.
Kirja Taipaleella avaa lukijalleen aivan erinomaisen
monipuolisen, värikkään ja
ihmisläheisen kuvan sellaisista maista ja maapallon osista, joista hyvin harvalla lukijalla on mitään todellista tietoa, luuloja kyllä. Teos on hyvin avartava näköala sivuten
eri maiden terveydenhoitoa,
vanhusten asemaa, vankien
tilannetta unohtamatta erinomaisen herkullisia kuvauksia eri maiden ruokakulttuurista ja myös juomista.
Ilkka Taipaleen mieltymys
oluihin tulee kirjassa hauskasti esille, oluiden ääressä
ympäri maailmaa Ilkka tapaa
kaikkia mielenkiintoisia tyyppejä. Vaikka matkojen aiheina usein ovat kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen
kokoukset, lukijaa ei onneksi rasiteta seminaariraporteilla. Taipaleet ovat eri puolilla
maailmaa pyrkineet aina löytämään ihmisiä organisaatioiden ulkopuolelta, pois virallisuudesta. Siinä he ovat
uskomattoman hienosti onnistuneet, ei vähiten oman
henkilökohtaisen avoimuuden ansiosta. Kielitaitoa ei ole
tarpeeksi, mutta se ei ole este lämpimille ihmissuhteille,
kun omaa sydämen sivistystä
kuten Taipaleet. Sen vastaanottaja vaistoaa niin Kiinassa,
Kolumbiassa kuin Uzbekistanissakin. Kuvaukset ihmisten
kohtaamisista ympäri maa-

ilmaa ovat uskomattoman
hienoja.
Ilkka Taipale toimitti vuonna 2006 kirjan 100 sosiaalista innovaatiota Suomessa.
Kirjassa kirjoittajina oli lähes
sata suomalaista asiantuntijaa. Tämä kirja on todellinen
bestseller maailmalla, vaikka ei olekaan kaupallinen bisnes, päinvastoin. Kirja on nyt
käännetty 52:lle eri kielelle
ympäri maailmaa, suomalaisista kirjoista vain Kalevala on
enemmän käännetty. Viimeisimmät Taipaleen kirjan käännökset ovat uzbekiksi ja Afganistanissa pashtuksi ja dariksi.
Tämän kirjan levittämistilaisuudet, paikalliset julkaisutapahtumat olivat keskeinen syy Taipaleiden matkoihin. Kirjan kautta he pääsivät kertomaan Suomesta ja
saivat samalla konkreettista
tietoa ja kokemuksia kunkin
maan hyvinkin erilaisista tilanteista.
Lukijalle avautuu yllättäviä näkökulmia Pohjos-Koreaan, Pakistaniin, Myanmariin, Meksikoon, Costa Ricaan, Mongoliaan, Mosambikiin, Brasiliaan, Venäjälle,
Kiinaan, Japaniin, Iraniin, Nicaraguaan, El Salvadoriin, Kolumbiaan ja Uzbekistaniin.
Maailman ihmisten koko kirjo, upeasti esitettynä.
Kirjan 100 sosiaalista innovaatiota Suomessa kääntämisen vaiheet eri kielille
ovat oma surullinenkin häpeä Suomelle. Taipaleen kirjan käännätys ja painatus dariksi ja pashtuksi veivät 10000
euroa. Kirjaa on jaettu maksutta Afganistanissa. Tukea
Suomelta ei ole herunut.
Taipaleen pariskunta, Vappu ja Ilkka, on Suomessa aivan omanlaatuisensa ilmiö,
koko heidän elämänsä. Kirja Taipaleella kuvaa elävästi,
hauskastikin, heidän yhteistä matkaa maailmalla. Maailmalla ihmisten iloksi ja onneksi.
Ja meidän lukijoiden nautinnoksi.
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

16
BD Medical kasvohoito
+ LED-valoterapia

HydraSpa kasvohoito

125€

95€

(norm: 155€)

)PJUPTJTÊMUÊÊ)ZESBGBDJBMMBJUUFFMMBLFWZULPOFFMMJOFOQVIEJTUVT
ja kuorinta, LED-valoterapia, kasvojen & dekolteen hieronta
naamiolla sekä hoitovoiteet.

(norm: 129€)

Hoito sisältää: alkupuhdistus, happokuorinta, tehoseerumit, LED-valoterapia, kulmien siistintä, kasvojen &
dekolteen hieronta naamiolla sekä hoitovoiteet.

Uutta tulossa, pysy kuulolla!
mikroneulaus ja ihon vitaminisointi
m
Edistyksellinen ihon mikroneulaus
UUSINTA TEKNIIKKAA IHOSI HYVÄKSI
Uuden sukupolven Dermapen 4 -laite
rei’ittää ihon kohtisuoraan 16-neulaisella neulapäällä ja tuottaa jopa 1920
neulareikää sekunnissa. Neulaushoito on
entistä kivuttomampaa ja nopeampaa.
Samalla kun neulaus luo ihoon ohuita
kanavia, se stimuloi ihon kiinteydestä
vastaavan kollageenin tuotantoa.

t,JJOUFZUUÊÊ LPIPUUBB
ja elvyttää ihoa
t5BTPJUUBBBSQJBKBBDOF
arpia sekä häivyttää
raskausarpia
t4JMPUUBBSZQQZKÊKB
juonteita sekä pienentää
huokosten kokoa

Neulauksen tuottamat kanavat voivat
kuljettaa ihoon jopa 80 % enemmän
vitamiineja, peptidejä ja muita kosmetiikan sisältämiä ravinteita. Kanavat
mahdollistavat aineiden kulkeutumisen
syvälle ihon dermikseen ja sen fibroblasteihin aina kantasolu-kerroksen
soluihin asti. Imeytyessään aktiiviaineet
tehostavat ihon toimintaa ja nopeuttavat sen uudistumista.

t1JHNFOUUJNVVUPLTJJO
t7ÊIFNNÊOLJQVB
säädettävä neulojen
pituus
t&JUVMFIEVLTJB
- kertakäyttöiset neulat

Ninalla on 10 vuoden kokemus Dermapen mikroneulauksesta.
Olemme sertifioitu

kauneushoitola.

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

Meiltä myös
Shellac
-kestolakkaukset

MEDICAL CLINIC

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

MIKÄÄN
EI VOITA
ALKUPERÄISTÄ
TÄYDELLINEN KESTO
14+PÄIVÄÄ
EI KYNSI VAURIOITA
POISTAMINEN
5 MINUUTISSA
UPEA KIILTO

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

