t/SPtXXXNBOUTBMBOTBOPNBUm

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

Vapaa pääsy, ohjelma 10€

Musiikkiopisto Mäntsälässä – Mäntsälän seurakunta – Mäntsälän kunnan kulttuuripalvelut

Oletko myymässä kotiasi?

MÄNTSÄLÄN KIRKKO

Porvoon puhallinorkesteri, joht. Tom Bildo

Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Me olemme täällä sinua varten ❤

Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

Katsastuspalvelu
Sijaisautot
Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Sara Lepistö

Maisalantie 11,
Mäntsälä
p. 019-688 0126
Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17
www.facebook.com/carpojat
carpojat@msoynet.com

Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

VALOlkv

7XUYDOOLVHWMDWHKRNNDDW
DQWLDJHKRLGRW

Monipuolista apteekkipalvelua
vuoden jokaisena päivänä
Mäntsälän Ykkösapteekista resepti- ja itsehoitolääkkeet
asiantuntevasti ja ystävällisesti.
•
•
•
•
•

Lääkkeiden valmistus
Annospussipalvelu – myös yksityishenkilöille
Kosmetologin asiantuntevat neuvot
Kotiinkuljetus Mäntsälän alueella
Luotettava verkkoapteekki: mantsalanykkosapteekki.ﬁ
Toimitukset: kotiinkuljetus, noutolokerikot apteekissa ja
K-Market Kaunismäessä, Posti

Hyödynnä myös Avainasiakkaan edut ja tarjoukset.
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Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Terveytesi on meille ykkösasia!

9DQKD3RUYRRQWLH0lQWVlOl
ZZZIDFHVWDWLRQIL
S
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Perinteinen

Mieskuoron
ISÄNPÄIVÄ syksyisiä
-BUFFEE
kuulumisia
14.11. alk. klo 14
Hinta 20 € / hlö

(paikkoja rajoitetusti)

Tervetuloa!

,JWJTUÚOUJF .ÊOUTÊMÊtQ

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

Kuten olette huomanneet,
korona on estänyt harrastuksissa käynnin, eikä Mieskuorosta ole juurikaan mitään
kuulunut. Kuoro harjoitteli 75-vuotiskonserttia varten
ahkerasti, mutta kokoontumisrajoitukset sekä muiden
ihmisten terveydestä välittäminen pysäyttivät Mieskuoron konsertin harjoittelemisen kokonaan.
Väliin jäivät myös joulukonsertit, itsenäisyyspäivälaulut, vappulaulut ja muitakin esiintymisiä. Lopulta myös harjoitukset oli keskeytettävä. Kvartetti esiintyi
ulkona sekä muutama pihalaulutapahtuma saatiin vietettyä.
Kokonaan ei kuoron toiminta kuitenkaan pysähtynyt. Ensikesän yhteislaulutapahtumat ovat olleet suunnitteilla ja niihin on tulossa
uudistuksia, niistä tiedotamme myöhemmin. Nyt syyskaudella harjoitukset käynnistyivät edelleen turvavälejä noudattaen.

Suurenmoiset Kiitokset
kaikille yrittäjille, asiakkaille,
yhteistyökumppaneille
ja palkintotoimikunnalle
saamastamme tunnustuksesta ja
ikimuistoisista Y-Juhlista
Lusikkalinnassa 30.10.2021

Mahdollisesti kevääksi on
myös ohjelmaa tulossa. Jos ei
uusia rajoituksia koronan tiimoilta tule, pidämme joulukonsertit tänä vuonna Mäntsälässä ja Pornaisissa. Niiden
aikataulut löytyvät myöhemmin paikallislehdestä sekä
kuoron omilta nettisivuilta.
Kuoromme johtajan Pekka Itkosen kanssa suunnittelimme hieman kevyemmät
ja iloisemmat joulukonsertit, jotka pidämme Mäntsälän Seurojentalolla ja Pornaisissa Mika Waltarin koululla.
Joulukonserttien sisältöä emme vielä paljasta, mutta vinkkinä voimme kertoa:
Porsaita äidin oomme, kun
matkaamme kuuntelemaan
La Cumparsitan joulumietteitä, päätyen Jouluyö, Juhlayöhön. Mukana myös perinteisiä tunnelmallisia lauluja.
Jos tuo herätti mielenkiinnon, niin tervetuloa kuuntelemaan joulukonsertteja.

Hermoratahieronta (1,5–2 h)

70€

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Hemestar

.ODVVLVWDKLHURQWDD
+HUPRUDWDKLHURQWDD
.ODVVLVWDKLHURQWDD
,QWLDODLVWD
+HUPRUDWDKLHURQWDD
päähierontaa
,QWLDODLVWD
päähierontaa

MELLIN OY

Avioehtosopimukset,
testamentit, edunvalvontavaltakirjat, hoitotahdot
2VLWXNVHWSHUXQNLUMRLWXNVHWSHULQQ¸QMDRWODKMDNLUMDW
Ositukset,
perunkirjoitukset ja perinnönjaot
NDXSSDNLUMDWNDXSDQYDKYLVWXNVHW
Lahjakirjat, kauppakirjat, kaupanvahvistukset, kiinteistöasiat
+DOOLQQDQMDNRVRSLPXNVHWPXXWVRSLPXNVHWMDQHXYRWWHOXW
Elämäsi
tärkeimmät asiakirjat
\NVLW\LVKHQNLO¸LGHQYHURWXV
Varaa aika
– puhelin- tai video0LUMD.RNNR
neuvotteluun

Tervetuloa
hammashoitoon

.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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

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

Lauluduo TaiKa
Sopraanot Taina Piira ja Kati Virolainen

Hierontapalveluja

Joulun tunnelma
Säestys Janne Hovi

Pilatestunteja
(matolla ja laitteilla)

Huippukylmähoitoja

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

Tervetuloa!
Varaa aikasi:

p. 040 773 3274
iljamoisanen@gmail.com
Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
(Mäntsälän Kirjapainon talo, 2. krs)

HIERONTATARJOUS
marraskuun
ajan 60 min.

52€

asennus sekä suunnittelu

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre

Kehonhuolto Moisanen
(esim. urheiluhierontaa, faskiakäsittelyä ja nivelmobilisointia)

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

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

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

tarjoaa:

3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
$YLRHKWRVRSLPXNVHWWHVWDPHQWLWHGXQYDOYRQWDYDOWDNLUMDWKRLWRWDKGRW

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

www.lepotila.net

Kysy lisää!

LIIKE ON LÄÄKETTÄ

Kirsi Hautaluoma
toimistosihteeri
050 4111 914

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

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

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

KEHOSI ON PÄÄASIA

Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 5321 220

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

Hermoratahieronta

ZZZSHUKHMXULVWLWIL

Virpi Mikkonen
lakiasiantuntija
050 4000 968

MUISTA MYÖS
LAHJAKORTIT

Lahjakor t
teja

www.mellinoy.ﬁ

Mirja Kokko
varatuomari
040 7311 380
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Liisa ja Timo Ålander

Kylmäalan Erikoisliike
Antero Vilander

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Torstaina 2.12.2021 klo 19.00
Mäntsälän kunnantalon ravintola
Liput 20 €
(hinta sis. glögiä ja leivonnaisen)
Liput: ovelta, kunnantalon ravintola,
Kipa-kirjakauppa,
Kampaamo Hiusbuumi Järvenpää

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

p. 050 306 6748

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

Kaakkumäentie 1-3 (Kotokartano)
.ÊOUTÊMÊt.ZÚTLPUJLÊZOOJU

RAKENNUS TIKI OY

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

Puh.

040 567 0571

EUROMASTER PALVELEE
Turvallista ajoa
koko renkaan
käyttöiän ajan

jaakko.keipi@gmail.com

TALVIRENGASVERTAILUN
VOITTAJA (11/21)

UUTUUS!

Mäntsälän
syyskuun
työllisyysluvut
positiivisia
Mäntsälän työllisyysluvuissa
kaikki luvut olivat parantuneet sitten elokuun. Uudellamaalla Siuntion 6 % työttömyysaste oli alhaisin. Mäntsälä ja Pornainen pitivät kakkossijaa 6,7 %:n työttömyysasteella. Koko Uudenmaan
työttömyysaste oli 11 %.
Verrattaessa vastaavaan
tilanteeseen viime vuonna,
parannus oli vielä selvempi.
Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 676 kpl, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana
heitä oli 819 kpl. Avoimia
työpaikkoja oli 225 kpl, kun
vuotta aikaisemin niitä oli
syyskuun lopussa 202 kpl.
Uusia yrityksiä on vuonna
2021 perustettu Mäntsälään
syyskuun loppuun mennessä 99 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 35 yritystä.

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

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!

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Liisa ja Timo Ålanderille kiitosta hyvästä palvelusta

Mäntsälän Vuoden Yrittäjä Ruuvikauppa Oy
Kuva Elina Alanko

Mäntsälän Yrittäjien perinteisestä Y-juhlaa
vietettiin Saaren kartanon Lusikkalinnassa.
Juhlassa Mäntsälän Yrittäjät jakoi palkinnot
Mäntsälän Vuoden Yrittäjä 2021 ja Yksinyrittäjäpalkinto 2021. Mäntsälän kunta ja Mäntsälän
Yrityskehitys jakoivat Nuori Yritys 2021
-palkinnon. Vuoden Yrittäjäksi valittiin
Ruuvikauppa Oy, Liisa ja Timo Ålander,
Yksinyrittäjäpalkinnolla palkittiin Verhoomo
Aila Paakkinen ja Nuori Yritys -palkinto
myönnettiin Pyörähuolto M. Mattilan yrittäjälle
Miikka Mattilalle.
Elina Alanko yrityksen pitkää historiaa.
Mäntsälän Yrittäjien palkitsemistyöryhmä korostaa
Vuoden Yrittäjän Ruuvikauppa Oy:n valinnassa yrityksen
hyvää taloudellista tulosta,
hyvää palvelua, mukavaa ja
ystävällistä yrittäjäparia sekä

Yrittäjät Liisa ja Timo Ålander muuttivat Helsingistä
Mäntsälään vuonna 1992. Timo Ålanderilla on kiinnikealalta 40 vuoden kokemus.
– Vuonna 1983 perustimme yhtiökumppanin kanssa
ensimmäisen ruuviliikkeen

Mäntsälän Yrittäjien Yjuhlan juhlapuheen piti
Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila.
– Kuntaa ei ole olemassa ilman asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Asukkaista, yrityksistä ja toimivista palveluista rakentuu
kunnan elinvoima, sen vetovoima, mutta myös sen
pitovoima. Tällä hetkellä
Mäntsälään muuttaa noin
1 300 henkilöä vuosittain
ja saman verran muuttaa
pois. Tärkeää olisi, että saisimme tästä joukosta yhä
useamman jäämään tänne meille, sanoi Laurila.
– Olemme parhaillaan
rakentamassa uutta kuntastrategiaa seuraavaksi
nelivuotiskaudeksi. Osana
tätä prosessia kysyimme
myös kuntalaisten mielipidettä Mäntsälän vahvuuksista ja niistä arvoista, joihin hyvä elämä ja
yhteisö rakentuu. Saimme yli 800 vastausta. Kysyimme mm. sitä, mikä
on Mäntsälän tärkein vetovoimatekijä. Mäntsälän ylivoimaisesti tärkein
vetovoimatekijä on lähiluonto, jonka nimesi yli
60 prosenttia vastaajista.
Seuraavina tulivat toimivat ja laadukkaat palvelut, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, hyvät liikenneyhteydet ja laadukas asuminen, joilla kai-

killa oli noin kolmasosan
osuus. Arvoista esiin nousi ennen kaikkea turvallisuus ja tasa-arvo.
– Koska halusimme
myös erikseen kuulla yritysten ja yrittäjien mielipidettä, niin pidimme noin
kaksi viikkoa sitten palaverin Mäntsälän Yrittäjien ja Mäntsälän Yrittäjänaisten hallitusten kanssa,
jossa samat teeman nousivat esiin. Erityisesti keskustelussa oli Keskuskadun elävöittäminen ja kaikille yhteisten tapahtumien rakentaminen.
– Ilman hyvinvoivaa
ja menestyvää paikallista yritystoimintaa on vaikea nähdä elinvoimaista
kuntaa. Minusta onkin lähes itsestään selvää, että
Mäntsälän tulevaan strategiaan pitää kirjata myös
yrittäjämyönteisyys ja siihen liittyvät tavoitteet.
Miksei tavoitteena voisi
jopa olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta?
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on viime aikoina puhunut paljon Helsingin hengestä, itse puhuisin täällä Mäntsälässä mieluusti Mäntsälän hengestä. Puhalletaan
yhteen hiileen ja ollaan aidosti ylpeitä siitä, että ollaan Mäntsälässä ja Mäntsälästä, totesi Hannu Laurila juhlapuheessaan.

Asiakkaina on sekä loppukuluttajia että yrityksiä ja kuntia.
– Asiakkaista suurin osa on
laskutusasiakkaita, noin seitsemän prosenttia on käteisasiakkaita, sanoo Timo Ålander.
Asiakaskuntaa ovat pienet
ja suuret teollisuusyritykset,
autokorjaamot, erilaiset pajat ja mm. maansiirtoliikkeet.
Yrityksellä on asiakkaita sekä
tuotteiden jälleenmyyjiä ympäri Suomea.
– Kymmenen vuotta sitten
asiakkaana oli enemmän rakennusliikkeitä. Olemme hyvin pystyneet paikkaamaan
sille puolelle myynnin vähenemisen metalliteollisuuden
käyttämillä erikoisemmilla
tuotteilla, sanoo Timo Ålander.
Ruuvikauppa Oy tuo maahan tuotteita myös siten, että ne lähtevät samantien pakattuina eteenpäin asiakkaille. Kaikkea ei hyllytetä varastoon.
”Tärkeää on se millä
hinnalla tuotteita ostat,
ei millä myyt.”
Ruuvikauppa ostaa kiinnitystarvikkeita useasta Euroopan
maasta, esim. Saksasta, Englannista, Italiasta ja Hollannista. Noin 250 tavarantoimittajasta noin sata ovat kyseisistä maista. Noin puolet
tavarasta tulee kotimaasta.

Kunnanjohtaja Hannu Laurila:

Tavoitteena Suomen
yrittäjämyönteisin kunta

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Koronan aiheuttama tavaran saatavuusongelma ja hintojen hurja nousu aiheuttavat lisääntyviä haasteita hankintapuolella. Tuotteita on tilattava useammalta toimittajalta ja pahimmillaan toimitusajat ovat jopa puoli vuotta.
– Pystymme parhaiten kilpailemaan muiden kanssa,
koska meillä on yli 16000 eri
nimikettä varastossa, toteaa
Liisa Ålander.
– Olemme nopeita ja notkeita, mikä on hyvä kilpailukeino, jatkaa Timo Ålander.
Liisa ja Timo Ålander työskentelevät pitkiä päiviä yrityksessään kahdestaan. Yrittäjien suuresta työmäärästä
ja pitkistä päivistä huolimatta vieraita työntekijöitä ei ole
palkattu.
– Itse kun kaiken tekee, tietää kenen on syy virheen sattuessa, sanoo Timo Ålander.
– Lisäksi uuden työntekijän opastus veisi aikaa. Ala
on erikoisala, eikä sitä voi
opiskella missään, jatkaa Liisa Ålander.
”Tuotteiden tilaamisessa
täytyy tarkkaan miettiä,
paljonko kutakin on
myyty ja kuinka paljon
mahdollisesti jatkossa
tullaan myymään.”
Ruuvikaupan varastotilaa
laajennettiin noin 10 vuotta sitten vuokraamalla vierei-
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KIVIMYYNTI OLLILA
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!

Avoinna
sopimuksen mukaan

Autosähkötöiden

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

Liisa ja Timo Ålanderin Ruuvikaupassa myydään erilaisia
kiinnitystarvikkeita sekä käsi- ja sähkötyökaluja. Asiakkaina on sekä loppukuluttajia että yrityksiä ja kuntia.

nen varasto. Varastotilaa saatiin alkuperäisen 205 neliön
myymälätilan lisäksi 240 neliötä. Nyt tilaa on sopivasti ja
lisätilalle ei ole tarvetta.
– Tähtäimessä on jatkaa
yritystoimintaa vielä viitisen
vuotta. Meidän pojat ovat

olleet töissä yrityksessä pienestä pitäen ja kaikki lomansa eli ovat perehtyneet hyvin
alaan, mutta ovat jo lähteneet rakentamaan omaa elämäänsä toisaalle. He pärjäisivät kyllä yrittäjinä hyvin.

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

Liisa ja Timo Ålanderin Ruuvikauppa Oy valittiin Vuoden Yrittäjäksi 2021. Yritys sijaitsee Mäntsälässä Maisalantiellä ja
Ålanderit työskentelevät yrityksessään kahdestaan.

Sörnäisiin Helsinkiin. Sitä pidimme noin 16 vuotta, kunnes toinen osakas jäi eläkkeelle. Yritys myytiin isompaan konserniin ja toimin sen
vetäjänä pari vuotta, kunnes
jäin koti-isäksi neljäksi vuodeksi, miettii Timo Ålander.

– Olen aloittanut kesätyöt
7-vuotiaana ruuvivarastossa ja kollega on aikoinaan todennut minun syntyneenkin
ruuvilaatikossa, hymyilee Timo Ålander.
Ruuvikauppa Oy on perustettu vuonna 2003.

– Aloitimme 18 vuotta sitten. Tuolloin jo alamme oli
voimakkaasti ketjuuntunut,
kertoo Liisa Ålander.
Ruuvikaupan kaltaisia villejä ja vapaita alallamme toimivia yrityksiä ei enää montaa ole Suomessa, miettivät

★ Hyvinvointia ★ Kauneutta ★ Muotia ★ Sisustusta ★ JOULUA ★

Ålanderit.
”Jo 7-vuotiaana tein töitä
ruuvivarastossa.”
Ruuvikaupan tuotteita ovat
erilaiset kiinnitystarvikkeet
sekä käsi- ja sähkötyökalut.

Kuva Maarit Puirava
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Mäntsälän seurojentalolla

★ Muotinäytös ★ Skumppa & Viinibaari
★ Live musaa ★ Esittely / myyntipöytiä
★ Kahvio
★ Arpajaiset

Mäntsälän Yrittäjien Y-juhlassa palkittiin Nuori Yritys -palkinnolla Pyörähuolto M. Mattilan yrittäjä Miikka Mattila
(kuvassa vas.), Yksinyrittäjäpalkinnolla Verhoomo Aila Paakkinen ja Vuoden Yrittäjä -palkinnolla Liisa ja Timo Ålander.
Onnittelemassa mukana Vuoden Yrittäjä 2020 Ari ja Tea Mellin, Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtaja Elina Alanko,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, kunnanjohtaja Hannu Laurila, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Havula ja Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Juha Leinonen.

Pääsylippu 10 € / hlö, sis. kahvi / tee & suolainen / makea.
Liput ennakkoon: Fenno Optiikka, Secret Vision ja Kahvila Ulla ja Aleksanteri.
Lippuja ovelta, jos riittää.
PS: Muutama esittelypaikka vapaana á 20 €. Lisätietoja: Virpi Salmi 0400 607 110

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Puh. (019) 687 2386,
0400 491 476
Vanha Porvoontie 4
matti.marjaniemi@msoynet.com

Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta

ILMOITTAUDU MUKAAN
Ikäihmisten leiripäivä ke 24.11. Tule viettämään kaamospäivää ja vastaanottamaan joulunaikaa Ahvenlammen leirikeskukseen! Ohjelmassa on ehtoollishetki, yhteislaulua, aivojumppaa, joulukorttiaskartelua sekä lounas ja kahvit. Ohjelma alkaa klo 10. Yhteiskuljetus linja-autoasemalta klo 9.40, paluulähtö klo 15. Tarvittaessa järjestämme myös invataksikuljetuksen. Päivän hinta 10 € sisältää kuljetuksen. Ilmoittautumiset diakonissa
Aulikki Härköselle p. 040 743 3260 ma 15.11. mennessä.
Joulun Lapsi -keräys Mäntsälässä Euroopan köyhille
lapsille, jotka asuvat Romaniassa, Moldovassa ja Virossa. Kirkkoherranvirasto, Helluntaiseurakunta sekä Kirjokaari jakavat pakettiaihioita ja ottavat vastaan valmiita paketteja 15.–22.11. Yksittäisiä pakettiin sopivia tavaroita otetaan vastaan Ankkurissa to 11.11. klo 15–
18. Tuotujen tavaroiden tulee olla uusia ja käyttämättömiä 2–14-vuotiaille sopivia leluja, pipoja, sukkia, ohuita pitkähihaisia paitoja ja koulutarvikkeita. Lisätietoja
joulunlapsi.ﬁ.
TAPAHTUMIA
Ikäkeskiviikko ke 10.11. klo 10 seurakuntakeskuksen
salissa. Onko eläkeikä loppuhuipennus? Aiheeseen johdattelee oman elämänsä asiantuntija Ulla Linjama-Lehtinen. Tarjolla lounasta 6 € hintaan.
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Kulttuurimeijerillä, Osuustie 2.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 10.11. ja ke 17.11. klo
18 seurakuntakeskuksen salissa ja konserttiharjoitus ke
24.11. klo 18 kirkossa.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ke 10.11. ja ke
24.11. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Lähetyskahvila torstaisin klo 15 Ankkurissa. Kahvittelua, keskustelua, rukousta.
Virtaa-ilta to 11.11. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksen kappelissa. Virtaa-illat ovat kaikille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Illassa vietetään yhdessä aikaa, virkistäydytään ja nautitaan
pieni iltapala. Lisätiedot: sara.dhakal@evl.ﬁ.
Gospel Mäntsälän harjoitukset pe 12.11. ja pe 19.11.
klo 18 kirkossa.
Kappeli-ilta su 14.11. klo 17 seurakuntakeskuksen
salissa. Puheenvuoroja, yhdessäoloa, rukousta, musiikkia ja iltapalaa. Illan aiheena vapaus. Musiikista vastaavat Ystävät.
Oratoriokuoro konsertoi su 14.11. klo 18 Helsingin
Kallion kirkossa, jossa kuullaan osia G. F. Händelin Messias-oratoriosta yhteistyössä kapellimestari Jukka Jokitalon Vokaaliyhtye Incanton ja Refugium musicum -kamariorkesterin kanssa. Liput Ticketmaster-lippupalvelusta.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, kahvitarjoilu.
Ankkurin aamiainen tiistaisin klo 10 ja klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja
mehua. Kattauksen aluksi vietetään lyhyttä hartautta.
Rukous- ja raamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
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Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

Tapahtumakalenteri

JUMALANPALVELUKSET
Messu su 14.11. klo 10 kirkossa. Messun toteuttavat
liturgi Jussi Hokkanen, kanttori Johanna Linna ja saarnan pitää Kari-Pekka Kinnunen. Herättäjän kirkkopyhä.
Messun jälkeen keittolounas ja siioninvirsiseurat seurakuntakeskuksessa.
Messu su 21.11. klo 10 kirkossa. Messun toteuttavat
liturgi Päivi Laalo, avustava pappi Teemu Saarinen ja
kanttori Johanna Linna.
Tuomasmessu su 21.11. klo 18 kirkossa. Messun toteuttavat liturgi Riikka Näätänen ja saarnan pitää Jouni
Koskela. Musiikista vastaavat Gospel Mäntsälä ja bändi
Pekka Itkosen johdolla.
Pyhäkoulu su 21.11. klo 18 kirkon huoltorakennuksessa. Vanhemmat voivat tuoda lapset pyhäkouluun
ja osallistua sen jälkeen Tuomasmessuun. Pyhäkoulussa lauletaan, leikitään, kerrotaan Raamatun kertomus,
askarrellaan ja syödään välipalaa. Ei ilmoittautumista.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Päiväkuoron harjoitus ke 17.11. klo 12.30 seurakuntakeskuksen salissa.
Ohkolan virsi-ilta to 25.11. klo 18 Hyökännummen
kerhotalolla. Alkukahvit ja virsiä yhteislauluna. Hartauden pitää pappi Riikka Näätänen.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvoille vanhempineen tiistaisin
klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11 kerhotalolla, Jussilanmäki 3.
Naperonurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin klo 13.30–15.30 Wanhalla. Pelailua, kädentaitoja, olemista, juttelua. Tarjolla pientä välipalaa. Paikalla aina työntekijät juuri sinua
varten!
Junior Afterschool keskiviikkoisin klo 13.30–15.30
Hyökännummen kerhotalolla. Pelailua, kädentaitoja,
olemista, juttelua. Tarjolla pientä välipalaa. Paikalla aina työntekijät juuri sinua varten!
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
IG @wanhannuoret
YouTube Wanhannuoret
APUA JA TUKEA
Kirkkoherranviraston vastaanotto on avoinna arkisin klo 9–13 seurakuntakeskuksessa. Palvelua saa myös
sähköpostitse mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ ja puhelimitse p. 019 560 7500. Verkkosivuilta löytyy sähköisiä
lomakkeita eri tarkoituksiin.
Päivystävä pappi on tavoitettavissa arkisin klo 9–13
seurakuntakeskuksessa sekä puhelimitse p. 019 560
7528. Päivystävään pappiin voi olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin ja toimitusvarauksiin liittyvissä asioissa
tai jos kaipaa kuuntelijaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Diakoniatoimiston päivystys on avoinna arkisin klo
9–15 puhelimitse p. 019 560 7536. Diakoniatyöntekijöiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista henkilökohtaisista asioista. Myös taloudellista tukea
on mahdollista saada.
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
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Vahva kuvaus
suomalaisnaisesta
Suomessa naisen asema on
ollut eri aikoina ja eri puolilla
Suomea kovastikin erilainen.
Aina ei ole ollut helppoa,
varsinkaan itsenäisen, oman
tiensä kulkijanaisen, johon
ympäristö on suhtautunut
ihmetellen, paheksuen, halveksienkin. Nainen, joka ei
saanut aviomiestä, eikä päässyt naimisiin, oli jotenkin
epäonnistunut. Vai oliko? Jos
nainen itse halusi elää niin.
Näitä vakavia, monisäikeisiä elämän kysymyksiä käsittelee kirjailija Heidi Köngäs
uudessa romaanissaan Siivet
kantapäissä (Otava 2021).
Kirja on erinomaisen vahva
kuvaus itsenäisestä naisesta
1900-luvun puolivälistä Suomessa, ennen kaikkea Helsingissä.
Romaani on kertomus
Marjasta. Esihahmona Yleisradion Marja Rankkala, lukemattomien radiokuunnelmien äiti, sovittaja, kääntäjä,
näyttelijä, tulkitsija. Hän teki
koko elämänuran Yleisradion
kulttuuritoimituksessa. Ensin pikkuapulaisena, tilapäisenä työntekijänä, joka sitkeydellään ja ammattitaidollaan nousi päällikköasemaan
ja lunasti paikkansa työyhteisössä. Kirja kuvaa hyvin yksinäisen naisen työuraa miesvaltaisessa yhteisössä. Itsenäinen nainen on pelottava,
varsinkin kun hänellä on rakkaussuhde talon sisällä suureen kirjailijaan, päällikköjohtajaan Olavi Paavolaiseen.
Köngäs kuvaa äärimmäisen
taitavasti, hienovaraisen tuskallisesti alaisen suhdetta neroon Paavolaiseen, jolla naimisissa olon lisäksi on ilmeisesti muitakin rakastajattaria Marjan ohella. Poliitikko
Hertta Kuusinen mainitaan
nimeltäkin. Paavolaisella alkaa lisäksi olla paheneva alko-

holiongelma, joka säteilee sekä yhteiseen työntekoon että
rakkauselämään. Köngäs kuvaa erittäin hienosti juopottelevan miehen ja häneen rakastuneen naisen yhteistä,
epätoivoista elämänjanoa. Kehyksenä ovat Kallion kadut,
Yleisradio Fabianinkadulla ja
eri ravintolat, yhteisen onnen
sirpaleiden hakeminen.
Kaksikon henkilökohtaiset tuntemukset, mielialat ailahtelevat ihan hetkessä, harvoja ilon hetkiä seuraa Marjan alakulon ja masennuksen
kaudet, joita siivittää myös
taloudellinen ahdistus, ei ole
rahaa elämiseen.
Kirjan omaleimaisuutta lisää kuvaus Marja Rankkalan taustasta. Isä oli maaseutuvankilan johtaja, ehdoton
auktoriteetti niin kaltereiden
sisällä kuin kotonakin. Nuoren tytön kasvuympäristö oli
paitsi poikkeuksellinen, myös
vähemmän miellyttävä. Niinpä nuori Marja lähti kotiseudultaan heti kuin vain voi, hakien koko elämänsä vapautta. Vapautta elää, itsenäisenä naisena. Miehiä oli ja meni, mutta itsenäinen elämäntapa oli oma valinta. Ei helppo silloin, eikä aina tänäkään
päivänä.
Heidi Köngäksen kirja Siivet kantapäissä on paitsi erittäin mielenkiintoinen henkilö- ja ajankuvaus, paljon ajatuksia herättävä romaani.
Mikä naisen asema yhteiskunnassamme oikein on?
Hallituksessamme on ministereinä useita naisia, mutta aina tärkeätä talouselämäämme hallitsevat miehet.
Kohdellaanko naisministereitä eri lailla julkisuudessa kuin
miespoliitikkoja?
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

Heidi Köngäksen Siivet kantapäissä -kirja on myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
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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.

Mäntsälä, Kylä-Maisala okt
2 h, k, s, kph, aula, var
80/120 m2
Idyllinen hirsitalo keskustan tuntumassa. 1900-luvun alkupuolella rakennettua
kotia on vaalittu ja remontoitu taidolla.
Yläkerran huone, aula ja wc tila rakennettu 2014, katto uusittu 2013. Alakerrassa lisälämmönlähteinä kakluuni ja
puuhella. 858 m2 kulmatontilla perennoja, katettu terassi vilvoitteluun. Ei lain
ed. E-tod. Vh 160.000 €. Os. Oravatie 5.

ZŝŝŚĞŶ

Mäntsälä, keskusta kt
2h, k 57 m2
Edullista asumista maalämpötalossa
keskustassa. Vuonna 1963 rakennetussa talossa on mittavat remontit tehty.
Ylimmän kerroksen läpitalon huoneisto,
jota remontoimalla saat kauniin kodin,
kph on jo remontoitu. Tilavat huoneet,
vaatehuone ja iso parveke joelle päin.
E-tod G2013. Vh 89.000 €. Os. Huvitie
5. 21834144

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi

Mäntsälä, keskusta rt
3h, kk, s + ak 71 m2
Mäntsälän
keskustan
tuntumassa
uudehko rv 2018 rivitalokoti. Lämmitysmuotona edullinen maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä, huoneistokohtainen LTO, takkavaraus, valokuitu
sisältyy vastikkeeseen, autokatospaikka.
Tässä kodissa hoidettu piha-alue ja
iso katettu terassi. E-tod B2013. Vh
206.000 €. Os Kaakkumäenraitti 15.

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
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Mäntsälä, Kylä-Maisala pt
4 h, k, s 106 m2
Ihastuttava muuttovalmis vaaleasävyinen paritalohuoneisto yhdessä tasossa
rv 1988. Kolme makuuhuonetta, iso
olohuone, josta käynti terassille. Vaatehuone ja ulkovarasto sekä paljon kaappitilaa. Taloyhtiössä on remontit tehty
ajallaan, viimeisimpämä kylpyhuoneet
ja salaojien kunnostus. E-tod E2013. Mh
148.068 €, Vh 180.000. Os. Untonpolku 6. 21470482

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

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 105.812, Vh
139.000 €. Os. Lapilantie 25. 21725291

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, 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
Mäntsälä, Kartanonpelto
okt tontti 876 m2
Rauhallisella pientaloalueella, josta lyhyt matka keskustaan ja kouluihin sekä
hyvä yhteys moottoriteille. Tontti sijaitsee AO alueella, tehokkuusluku e = 0,3.
Sähkö, vesi ja viemäriliittymät valmiina.
Kiinteistöllä on purkukuntoinen okt sekä
suojaisa puutarha. Vh 50.000 €. Os. Isolakeentie 12. 20262263
Kärkölä, Marttila 5000 m2
Puolen hehtaarin okt tontti yksityistien
varrella, Marttilan kylässä. Kärkölään 11
km, Mäntsälään 24 km ja moottoritielle
6,5 km suoraa isoa tietä. Tasainen tontti
jossa vanha kasvimaa odottaa uusia
multasormia. Tie perille, sähköt menevät
tontin reunalla. Vh 18.900 €. Os. Silmässuontie. 20926581

LOMA-ASUNNOT

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

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, keskusta, kt
2 h,kk 55 m2
Vuokrataan kaksio keskustan alueelta
pitkäaikaiselle vuokralaiselle. Ylimmän
kerroksen huoneisto, ei hissiä, tilavat
huoneet, iso lasitettu parveke, parkettilattiat joten kotieläimet ei sallittu. 2 kk
vuokavakuus, E-tod E2013. Vuokra 625
€/kk. Os. Peltolantie 1 B.
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.

Kysy lisätietoja myytävistä tonteista,
loma-asunnoista, myytävistä tai vuokrattavista
liike- / varasto- ja toimistotiloista.
Katso www.marjokoti.fi lisätietoja
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Vireuksen tiloissa aloitti syyskuussa joogastudio Harmonia
Iida Latvio
Vireuksen tiloissa aloitti aiemmin tänä syksynä joogastudio Harmonia. Ajatus joogan opettamisesta ja joogastudiosta on kytenyt Vireuksen työtekijän, fysioterapeutti ja personal trainer
Kaisu Igosen mielessä jo vuosien ajan.
Mielen hallinnasta ja henkisestä valmennuksesta kiinnostunut Igonen on monesti miettinyt, että joogatunneilla on liian usein keskiössä
haastavat asennot. Tästä syystä Igonen on jännittänyt joogatunneille mennessään, ja jopa kokenut paineita eri asentoihin pääsemisestä ja hengityksen tahdissa liikkumisesta. Näiden ajatusten pohjalta syntyi idea joogastudiosta,
jonka tunneilla keskiössä olisi
rauhoittuminen ja tasapainon
löytäminen eikä niinkään erilaisiin, vaikeiltakin tuntuviin
liikkeisiin taipuminen.
Ajatusta joogastudiosta alettiin viemään kunnolla
eteenpäin noin vuosi sitten.
Joogastudion tuntien perimmäisenä ajatuksena on antaa tilaa luovuudelle ja tunteille. Tunneilla pyritään löytämään itsestä rauha ja tasapaino sekä syventämään yhteyttä luontoon.
Harmonian tunnit perustuvat hatha-joogaan. Tunneilla näkyy siis lempeys, eikä tavoitteena ole tietyn sarjan toteuttaminen, vaan tunnin kulkuun on jätetty soveltamisen varaa. Joogastudiolla järjestetään sekä lempeää,
luovaa että dynaamista hathajoogaa.

Lempeä hathajooga -tunti
etenee rauhallisesti. Tärkeässä roolissa on kehon liikeratojen herätteleminen. Suurin
osa tunnista liikutaan lähellä
lattiaa, ja tunnin alussa ja lopussa on tilaa hengähtää ja
rauhoittua.
Luova hathajooga puolestaan kutsuu liikkeeseen ja antaa tilaa jokaisen omalle luovuudelle. Ohjaaja kannattelee tunnin kulkua, mutta tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden myös omanlaiselle
harjoitukselle.
Dynaamisen hathajoogan
tunneilla vahvistetaan kehon
ja mielen tasapainoa ja liikutaan virtaavaan tahtiin. Tunnilla suurin osa liikkeistä tehdään seisten, ja tarjolla on
myös haastetta.
Hatha-tuntien lisäksi Harmoniassa pidetään myös ilmajoogaa sekä Yin & Yang
-joogaa. Ilmajoogassa käytettävä silkkiliina tukee kehoa lempeästi ja avustaa perinteisten jooga-asentojen
tekemisessä. Tunnilla yhdistellään liikkeitä matolla ja ilmassa. Perusajatuksena on
kehon avaaminen ja rentouttaminen. Liikkeet herättelevät keskivartalon lihaksia ja
parantavat venyvyyttä.
Yin-jooga on rauhoittavaa joogaa, joka toimii arjen
vastapainona, antaa joogaajalle mahdollisuuden kohdata itsensä kiireettä sekä mahdollistaa levon ja tyyneyden.
Joogastudio tarjoaa Yin-tunteja yksistään tai yhdistettynä Yang-joogan kanssa, jolloin rauhoittavasta ja dynaamisesta joogasta muodostetaan tasapainoinen kokonai-

Kuva Iida Latvio

+PPHBTUVEJP)BSNPOJBOTJTVTUVTPOMVPOOPOMÊIFJOFOKBUVOOFMNBMMJOFO
suus. Yin & Yang -tunnit pitävät sisällään myös hengitysharjoituksia ja loppurentoutuksen.
Joogastudiolla järjestettävät tunnit sopivat kaikille. Mukaan lähtemistä ei tarvitse pelätä, vaikka aiempaa
kokemusta joogasta ei olisikaan. Tunneilla asennot ja
liikkeet ovat yksinkertaisia
- toki haastetta kaipaavalle
tarjotaan mahdollisuus harjoituksen pidemmälle viemi-

Syyspakina

Talven kolkotellessa
Nyt näin talvenkin kohta kolkotellessa oven takana, pieni positiivinen pläjäys voisi olla paikallaan.
Pieni alustus auttaa asiassa. Aivan oikein! Tietenkin
tarkoitamme kotikyläämme Mäntsälää. Lähdetäänpä kelaamaan asioita ihan
tuolta ruohonjuuritasolta
etiäppäin.
Matkustimmepa aikoinaan ihan linjabiilillä kohti pääkaupunkia, niin ulos
tullessa piti melkein juoksuksi pistää, ettei jäänyt
kiireisten ihmisten tallomaksi. Valitettavasti tämä
turha kiirus on levinnyt nyt
myös tänne lähikuntiimme, mikä näkyy lähes kaikissa asioissa: jopa ostoskärryjen yliajamaksi mar-

keteissa saattaa joutua.
Myös etuilu, parkkipaikoilla hosuminen ja muut
ikävät lieveilmiöt ovat lisääntyneet tuolla suuressa
maailmassa, siis ihan tässä
lähellä.
Ai niin, se positiivisuus.
Täältähän sitä pesee..
Mäntsälää on pidetty aiemmin vähän tylsänä paikkana, vaan hyvehän tuo
asia näinä aikoina on. Emme varmaankaan ole niitä varsinaisia maan mainioita hymynaamoja, mutta
rehellistä otetta elämään
löytyy sitäkin enemmän.
Täällä ilmeisesti vaikuttaa
sopivasti lievä Hämäläisyys, joka sopii Mäntsälän
rauhalliseen henkeen vallan hyvin.

Pidetään siis huoli jatkossakin, että täällä säilyy
”Hemmetin hyvä harmonia”. Huomion arvoinen
seikkahan on myös se, että
täältä löytyy edelleen näitä ”Wanhan koulukunnan
yrityksiä” joissa vaihdetaan
kuulumisia ym. Myös maalaisjärkeä täällä osataan
käyttää kohtuuden rajoissa. Kaiken kaikkiaan, täällä on hyvä olla jopa tämän
koronankin aikana. No
niin, eihän tämä meidän
Mäntsälä nyt niin ”Hirviä”
paikka olekaan.
Hirvittävän turvallista
matkaa kaikille.
Toivoo
Hermo Eines

seen.
Vuodenaikojen vaihtelu näkyy sekä joogastudion
sisustuksessa, että tunneilla tehtävissä harjoituksissa.
Syksyllä veden elementti on
toiminut ohjaavana ajatuksena. Se on näkynyt esimerkiksi
virtaavina liikkeinä ja taustamusiikkina. Lisäksi tuntien sisältöjä on ohjannut kesän ja
menneiden taakse jättäminen sekä lepokauteen laskeutuminen. Vuodenajan vaih-

tuessa talveen joogastudion
sisustukseen kuuluvat luontoelementit vaihtuvat.
Harmonian sisustuksessa
onkin pyritty luonnonläheisyyteen. Igonen kertoo studion näyttävän juuri ”hänenlaiseltaan” ja vastaavan suunnitelmia ja mielikuvia, joita hänellä joogastudiosta etukäteen oli. Toteuttamisessa oli
mukana Vireuksen asiakas, ja
tila on herättänyt kiinnostusta myös ﬂoristipiireissä.

Tällä hetkellä Harmoniassa
pidetään viidestä seitsemään
joogatuntia viikossa. Koska
joogastudio aloitti toimintansa vasta hiljattain, tuntien
määrä saattaa vielä muuttua
kysynnän mukaan. Tuntikalenteri on nähtävissä Harmonian verkkosivuilla, jossa voi
varata myös itselleen paikan
joogatunnille. Tunneille otetaan korkeintaan 12 osallistujaa. Harmoniassa joogaohjaajia on Igosen lisäksi kolme.

Painopalvelua
Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU
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Leikkipankkiin on talletettu jo tuhat leikkiä
Kuva MLL / Anna Autio

Leikkipankki on saavuttanut maagisen tuhannen
leikin rajan. Pankista löytyy erilaisia tekemisvinkkejä
kaikenikäisille niin ulos kuin sisälle, isoille ja pienille
ryhmille. Kiitos leikkien kokoamisesta kuuluu kaikille
tietokantaan vinkkejä tallentaneille yksityishenkilöille
ja yhteisöille.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto perusti Leikkipankin lokakuussa 2017, joten se
viettää tänä syksynä 4-vuotissyntymäpäiväänsä. Sopivasti juhlapäiväksi pankkiin
talletettujen leikkivinkkien
määrä nousi tuhanteen. Kolme pankista eniten haettua
leikkiä ovat PehmoGo, Vettä kengässä ja Harakka huttua keittää.
– Leikkipankki on vakiinnuttanut asemansa leikeistä innostuneiden ammattilaisten yhteisenä tietopankkina. Se kuuluu kaikille aivan
kuten leikki kuuluu kaikille.
Kannustamme eri-ikäisten
lasten vanhempia ja nuorten
kanssa toimivia aikuisia etsimään Leikkipankista omat
lempileikkinsä tai lisäämään
ne sinne, leikin asiantuntija
Katriina Heljakka sanoo.
Tuhannesta leikistä huolimatta Leikkipankki ei ole vielä täynnä tai valmis. Jokainen

voi kurkata löytyykö sieltä
oma lempileikki. Jos ei vielä
löydy, niin sen voi kirjata sinne muitakin ilahduttamaan.
Maailmassa on paljon leikkejä, joita ei Leikkipankista vielä
löydy ja jotka sinne haluttaisiin mukaan. Leikit voivat olla vanhoja, yleisesti tunnettuja tai itse kehiteltyjä.

Leikki luo
yhteenkuuluvuutta
erossa olon jälkeen
Leikkivinkeille on erityistä kysyntää nyt, kun mahdollisuudet jälleen tavata toisiamme
pikkuhiljaa lisääntyvät. Yhteisissä hetkissä niin uusien tuttavuuksien kuin vanhojen ystävien kanssa leikki on yhteenkuuluvuutta luova tekijä. Leikki on kivaa tekemistä ikään
katsomatta, ja sen positiiviset
vaikutukset koskevat kaikkia:
ryhmähenki kasvaa ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.

Leikkipankki on tekemisvinkkien aarreaitta.
– Leikkihetket eri-ikäisten
välillä vahvistavat leikillistä
resilienssiä eli palautumiskykyä myönteisenä koetun toiminnan kautta. Leikissä pääsemme toistemme lähelle ja
jaetuilla leikkihetkillä on siksi
tärkeä paikkansa aikuisten ja
lasten elämässä, kun siirrym-

me kohti koronapandemian
jälkeistä aikaa. Lyhytkin leikkituokio tuottaa hyvää oloa
ja iloa, Heljakka sanoo.
Leikkipankki toimii osoitteessa leikkipankki.ﬁ. Erilaisten hakukategorioiden avulla leikin aarreaitasta löytää
vinkkejä kaikenlaisiin tilan-

teisiin kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa ja harrastuksissa. Kuka tahansa voi
lisätä omat lempileikkinsä
pankkiin, talletus onnistuu
myös nimimerkillä.
Leikkipankista löytyy leikkejä ja vinkkejä hauskaan
yhdessäoloon kaikenikäisil-

le. Kännykällä kätevästi toimivasta pankista on helppo
ja nopea hakea mitä tehtäis
-kysymykseen vastaus. Leikkipankki rakennetaan yhdessä ja jokainen voi lisätä
omat suosikkinsa sinne. Leikkipankkia ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

KYSY
AINA
ENSIN
MEILTÄ!

Perusteltu ja ammattitaitoinen asuntoarvio 0€
Janne Nielsen
Yrittäjä, KM, LKV
kaupanvahvistaja
0400 280 294
janne.nielsen@remax.fi

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
QtBTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm
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Minna Berglund
Kiinteistönvälittäjä
LKV,
KiAT,
kaupanvahvistaja
LKV, KiAT
046
044 528
283 5345
3049
minna.berglund@remax.fi

Timo Airismaa
Myyntineuvottelija
040 502 9397
timo.airismaa@remax.fi

Anne Immonen
Myyntineuvottelija
040 809 1808
anne.immonen@remax.fi

Eximas Oy LKV
Keskuskatu 2 A 6, 04600 Mäntsälä
puh. 019 688 3624

Ari Pirilä
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
044 980 7522
ari.pirila@remax.fi

Toimisto avoinna
ma-to 10.00 –17.00,
pe 10.00 –15.00

Arto Ronkainen
Kiinteistönvälittäjä, LKV,
kaupanvahvistaja
554 7123
2567
050 524
arto.ronkainen@remax.fi

Annu Vainio
Myyntineuvottelija
040 836 8935
annu.vainio@remax.fi

remax-eximas.fi
eximas@remax.fi
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Kuva Elina Alanko

Unelmissa uusi
uu koti?
Arja Juutinen

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

KOTIMESTARIT
JH-Kodit Oy LKV
www.remax.fi

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

Vuoden
yrittäjä
2016

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

E-villen henkilökunta palvelee nyt uudessa isossa myymälässä. Kuvassa vas. Tom Sederqvist, Mikko Oikari, Ville Majanen
sekä Velkku ja Minna Majanen.

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

E-ville avasi uusissa isoissa tiloissa
Kuva Elina Alanko

Elina Alanko

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

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
la
9.00–13.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi
Fatbiket ja sähköiset kulkuvälineet ovat e-villen kärkituotteita.

Puhelimia ja oheistarvikkeita on e-villen uudessa myymälässä useita esillä.

10.11.2021
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
tXXXNBOUTB
t/SP

kotiasi?
Oletko myymässä
e arviokäynnille!

Painosmäärä: 11 000 kpl

TÄYDEN
AUTOKO
Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset

– Mäntsälän kunnan

kulttuuripalvelut

Kutsu meidät ilmaisell
sinua varten ❤
Me olemme täällä

Katsastuspalvelu

– Mäntsälän seurakunta

työntekijää, Mäntsälässä
henkilökuntaa on 12. Osa
työskentelee Kiinassa ja
Bangkokissa. Lisäksi käytämme alihankkijoita, Mäntsälässä mm. Palvelutaksi Vähäkangas ajaa matkahuoltomme ajoja, kertoo Velkku Majanen.
– Uudessa liiketilakiinteistössämme on lisätilamahdollisuus, mikäli katsomme sen
tarpeelliseksi. Työaika on tehokkaampaa, kun kaikki toiminnot ovat saman katon alla, miettii Mikko Oikari.
– Uusiin tiloihin muutto on ollut melkoinen ponnistus. Uudet tilat ovat tuoneet mahdollisuuden mm.
isojen tuotteiden ottamiseen
myyntiin. Nyt esim. grilleihin
voi tutustua myymälässämme, jatkaa Oikari.

Musiikkiopisto Mäntsälässä

Kuva Elina Alanko

velua on täten parannettu.
Sähköinen liikkuminen lisääntyy ja sen myötä e-villessä on päätetty panostaa sähköisiin kulkuvälineisiin.
– Vauhti on nyt kova,
myynnin kasvu on ollut huimaa. Sähkömopot ja fatbiket ovat kärkituotteitamme.
Kasvu on vauhdikasta, kertoo Oikari.
– Uusissa tiloissa yrityksen tavoite on lisätä myytävien tuotteiden määrä 7000
tuotteesta 50000:een. 70 prosenttia myynnistä tulee puhelimista, fatbikeista ja sähkömopoista, jatkaa Oikari.
E-villen uudet tilat on kokonaan remontoitu. E-villen
yrittäjä Velkku Majanen esitteli yrityksen varastoa ja henkilökuntaa.
– Yritys työllistää yli 40

10€

huollon, postin ja Schenkerin
palvelut, jotka tuovat yritykselle asiakasvirtaa. Noutopal-

Vapaa pääsy, ohjelma

Toimitusjohtaja Mikko Oikari e-villestä kertoi yrityksen
uusien tilojen avajaisissa, että yrityksen Suomen toiminnot on kaikki nyt keskitetty Mäntsälään. E-ville muutti lokakuussa Mäntsälässä
Maisalantielle uusiin isoihin
tiloihin.
–
Asiakaspalvelullamme on nyt hienot, isot tilat. Voimme kohdata asiakkaat nyt uusissa tiloissamme
ja esitellä tuotteitamme, sanoo myymäläpäällikkö Tom
Sederqvist e-villestä.
– Myymälä on e-villen ensimmäinen, nyt näemme selkeästi, minkälainen myynti
tulee olemaan uudenlaisessa
tilassa. Sitten päätämme lähdemmekö avaamaan muita
pisteitä mahdollisesti muissa maakunnissa, sanoo Mikko Oikari.
E-villessä on mm. matka-

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

KIRKKO
MÄNT SÄLÄN
Bildo
esteri, joht. Tom

Sijaisautot
Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

040 551 5855
Päivystysnumero
Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolk v.ﬁ

Sara Lepistö

VALOlkv

Porvoon puhallinork

Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
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lua
apteekkipalve
Monipuolista
päivänä
vuoden jokaisena ja itsehoitolääkkeet
eekista reseptiMäntsälän Ykkösapt
ja ystävällisesti.
asiantuntevasti

Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula

• Lääkkeiden valmistus
nkilöille
– myös yksityishe
• Annospussipalvelu
asiantuntevat neuvot
• Kosmetologin
Mäntsälän alueella
• Kotiinkuljetus
ykkosapteekki.ﬁ
eekki: mantsalan
ja
• Luotettava verkkoapt tus, noutolokerikot apteekissa
Toimitukset: kotiinkulje
ssä, Posti
K-Market Kaunismäe

edut ja
Avainasiakkaan
Hyödynnä myös

tarjoukset.
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Kuva RallyPhotosFinland

Kuva Marko Kyöstilä
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LAKISÄÄTEISET
NUOHOUKSET

Työttömyyden lasku
Uudellamaalla
perustuu lomautettujen
paluuseen töihin

Nuohousliike
Martti Sääski

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

Kristian Kärpänen ja Teemu Ahde.

Jarmo Honkanen ja Aki Sparre.

F-Cup rallisarja päätökseen
Mäntsälän Moottorikerholaisia osallistui kauden 2021
F-cupiin kaiken kaikkiaan viisi kappaletta.
Täyden sarjan kiersivät (tai
ainakin yritti kiertää): Jarmo Honkanen - Aki Sparre
(4WD-luokka), Kristian Kärpänen - Teemu Ahde (yleinen 2WD), Juha Högström
– Juha Laaksonen (yleinen
2WD), Jarmo Mustonen –
Tarmo Puhakka (seniorit), Jani Laaksonen – Tero Keltti (FRally Trophy).
Sarjassa ajettiin kauden aikana kaksi talviosakilpailua ja
kolme kesäosakilpailua.
Talven kilpailut käytiin varsin lumisissa maisemissa Ilomantsissa ja Hankasalmella.
Kesän avausosakilpailu
toukokuussa kaasuteltiin kotimaisemissa Mäntsälä Aero
rallin merkeissä. Kaksi muuta
kilpailua olivat Laitilassa sekä
Orimattilassa.

4-vetoiset
Jarmo Honkanen – Aki Spar-

re kilpailivat Subaru Imbrezalla ennakkotutustuttavassa neliveto luokassa.
Jarmo ajoi hienon talvikauden ollen kesään lähdettäessä sarjapisteissä toisena. Kesäkaudella kuitenkin muutama kilpailija tuli takaa ohi
ja näin ollen sarjasijoitus oli
loppujen lopuksi kuitenkin
hienosti neljäs.
4-veto 2021 : 1. Lavio Jaakko AUK J-äijät 80, 2. Karjalainen Pekka MikUA 72, 3. Partanen Timo TTR 62, 4. Honkanen Jarmo MäntsMK 60, 5.
Puntanen Jari HankUA 18.

Yleinen
Yleisten kaksivetoisissa kilpailivat kaksinkertainen Fcup mestari Juha Högström
Toyota Corollalla ja nuorta kaartia edustava Kristian
Kärpänen Honda Civic type
R:llä.
Juhat Högström – Laaksonen aloittivat kauden komeasti voitolla ja kun talven toisestakin kisasta tuli luokan
Kuva Marko Kyöstilä

Jarmo Mustonen ja Tarmo Puhakka.
Kuva Valokuvaus Riku Salminen

toinen sija oli heillä hallussa sarjan piikkipaikka kesään
lähdettäessä.
Kesäkausi alkoi kuitenkin hyvin murheellisesti, kun
kotikilpailu jouduttiin parin
osalta perumaan aivan kisan
kynnyksellä autoon tulleen
teknisen vian vuoksi. Samoin
kävi myös kesän toisen osakilpailun suhteen, kun auton
moottori hajosi kisaa edeltävänä päivänä.
Näin ollen hyvälle sarjasijoitukselle voitiin heittää hyvästit teknisten ongelmien
vuoksi. Onni ei ollut myötä
myöskään ennen kauden viimeistä osakilpailua. Corollan
tekniset ongelmat jatkuivat
ja Juhat joutuivat ”turvautumaan” viime hetkellä vuokra-autoon.
Toyota Starlet osoittautui kuitenkin hyväksi vaihtoehdoksi ja kaksikko taisteli luokkavoitosta aina viimeiselle erikoiskokeelle asti,
kunnes jälleen kerran onnetar hylkäsi ja aikasakkoa tuli
korjaustöissä sen verran, että sijoitus tipahti neljänneksi.
Sarjasijoitus oli kauden
päätteeksi viides.
Kristian Kärpänen ja Teemu Ahde avasivat kauden
Ilomantsista luokan kahdeksanneksi oikeuttavalla sijoituksella. Hankasalmella Honda heittäytyi penkan väärälle puolelle ja edessä oli keskeytys.
Kesäkausi sitten olikin varsin hyvää suorittamista ja
pisteet kotiin tuomisina kaikista kisoista. Mäntsälässä
kolmas sekä Laitilassa että
Orimattilassa kuudes.
Näin ollen vuoden 2016
B-junioreiden sarjan pronssimies palkittiin nyt sarjan
kuudennella sijalla.
Yleinen 2021: 1. Ruottunen Jonni PR-Rac 116, 2.
Kuusinen Teemu UuUA 92,
3. Artjoki Markku LohUA
85, 4. Ruohio Mika LprUA
75, 5. Högström Juha MäntsMK 74, 6. Kärpänen Kristian MäntsMK 57, 7. Suuronen Juha-Pekka HankUA 55,
8. Kaapu Mika HämUA 52, 9.
Pousi Petri TullUA 47, 10. Velling Toni OriUA 43.

Seniorit
Jani Laaksonen ja Tero Keltti.

Senioreissa sarjan nestorin
viittaa kantava Jarmo Mustonen avasi talvikauden hie-

nosti kahdella kolmostilalla. Näin ollen Jarmo oli mukana luokan kärkikahinoissa
kesään lähdettäessä.
Kesän avaus Mäntsälässä
menikin hyvin, mutta Laitilassa tilille tuli keskeytys teknisen vian vuoksi. Kauden
päättäneessä Orimattila rallissa oli vielä paljon panosta
sarjasijoitusten suhteen. Sen
Jarmo hyödynsikin kokemuksen tuomalla varmuudella ja ajoi hienosti luokan
kakkoseksi. Se riitti nostamaan hänet sarjassa hienosti kolmannelle tilalle.
Seniorit 2021: 1. Kytölä
Kari P-HUA 117, 2. Hirvijärvi
Lasse EPUA 102, 3. Mustonen
Jarmo MäntsMK 89, 4. Junttila Pauli NivUA 81, 5. Kohtamäki Esa TerUA 79, 6. Baarman Bjarne EMSC 68, 7. Mertanen Juha K-KUA 57, 8. Jaakkola Aimo MhMK 57, 9. Mäkelä Kai SäkUA 51, 10. Korhonen Mika RaisUA 45.

F-Rally Trophy
F-Rally Trophyn hallitsevina
mestareina lähtivät Jani Laaksonen – Tero Keltti tavoittelemaan tuplaa kaudelle 2021.
Kausi alkoi kuitenkin keskeytyksellä Ilomantsissa.
Hankasalmelta tuli varmalla ajolla luokan toiseksi korkeimmat pisteet.
Kesäkauteen parivaljakko
lähti vain voitto mielessä. Se
myös onnistui, kun kotikisan
voitto tuli plakkariin. Laitilassa, kauden toisessa kesäkilpailussa käytiinkin sitten todella tiukka kilpailu voitosta.
Päivän aikana suurin ero toisena olleeseen oli 1,2 sekuntia. Ja kaikkien ajettujen erikoiskokeiden jälkeen voitto
kirjattiin Janille ja Terolle 0,9
sekunnilla.
Kauden viimeiseen osakilpailuun riitti siis vielä panosta hyvän sarjasijoituksen
suhteen. Pienet jarrumurheet
kuitenkin verottivat sen verran menoa, että loppujen lopuksi oli tyytyminen sarjassa
neljänteen sijaan.
F-Rally Trophy 2021: 1. Räsänen Jyri KUA 59.67, 2. Kantoluoto Ville LämUA 48,
3. Suomalainen Roope ValUA 38.33, 4. Laaksonen Jani MäntsMK 30, 5. Martiskainen Ismo JoeUA 28, 6. Mäntynen Ville AUK J-äijät 22.33.
Juha Laaksonen

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

Autokorjaamo
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

PIHAT KUNTOON
t-FIUJFOQVIBMMVTIBSBWPJOUJ
t1JIBTVVOOJUUFMVt"JUPKFOMFJLLBVT

Tmi T.T Niemi

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

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
Jari
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
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Porvoon puhallinorkesteri esiintyy

Silent Music -konsertti Mäntsälän kirkossa
Marraskuun lopussa Mäntsälän kirkossa soi hyvinkin tunnelmallinen konsertti, jonka
esittäjänä on Porvoon puhallinorkesteri. Konsertti on sekoitus vanhaa ja uudempaa
musiikkia, Bachista Morriconeen ja kaikkea siitä välistä. Tämä konsertti on jo kolmas esityskerta, aikaisemmat konsertit ovat olleet
Porvoonsa ja Sipoossa ja joka

kerta konsertti on yllättänyt
kuulijoita ihanilla teoksilla ja
hienosta tunnelmasta.
Porvoon puhallinorkesterissa on melkein 30 soittajaa
ja orkesteri on osa musiikkiopiston orkesteritoimintaa.
Porvoossa puhallinorkesterin historia on hyvinkin värikäs ja mielenkiintoinen. Porvoolainen puhallinmusiikki
alkoi kehittyä 1860 kun Uu-

denmaan rakuunarykmentin
soittokunta lakkautettiin.
Porvoolainen puhallinorkesteritoiminta alkoi 1865.
Porvoon kaupungin puhallinorkesteri perustettiin
v.1885 ja orkesterin toimintaa kustannettiin mm. koiraverotuotoilla.
Ensimmäinen kapellimestari oli Cabriel Linsé. Tänä
päivänä orkesteria johtaa

Tom Bildo.
Silent Music -konsertti
järjestetään perjantaina 26.
marraskuuta klo 19 Mäntsälän kirkossa.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 10 euroa.
Konsertin järjestää Musiikkiopisto Mäntsälässä yhteistyössä Mäntsälän seurakunnan ja Mäntsälän kunnan
kulttuuripalveluiden kanssa.

tömiä työnhakijoita oli
alueella yhteensä 9 253,
mikä on 2 416 (-20,7 %)
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli
44 434, mikä on 15 248
(52,2 %) enemmän kuin
vuoden 2020 syyskuun
lopussa. Ulkomaalaisia
työttömiä alueella oli 18
927, mikä on 246 (-1,3
%) henkilöä vähemmän
edellisvuoteen verrattuna.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin
Uudenmaan TE-toimistoon syyskuussa 34 393,
mikä on 13 861 (67,5 %)
enemmän kuin vuotta
aiemmin ja 8 003 (30,3
%) enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin.
Uusien TE-toimistoon
ilmoitettujen avointen
työpaikkojen määrä on
noussut jo pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle.

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

Kuva Marko Kyöstilä

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)
Juha Högström ja Juha Laaksonen.

Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli
syyskuun lopussa yhteensä 96 383 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia
oli 86 518 ja lomautettuja 9 865. Ilman työsuhdetta olevien määrä kasvoi 467 (0,5 %) henkilöllä
vuoden takaiseen verrattuna, kun taas lomautettujen määrä laski 14 503
(-59,5 %) henkilöllä.
Työttömien kokonaismäärä laski 14 036
(-12,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta oli syyskuun lopussa 11 %, joka
on 1,7 prosenttiyksikköä
vuotta aikaisempaa vähemmän.
Alle 25-vuotiaita työt-

S1 SÄHKÖPÄTEVYYS
www.jhsuunnittelu.fi
etunimi.sukunimi@jhsuunnittelu.fi
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Isälle Isänpäivälahjaksi uutuuskirja!

Partisaaninaiset Mannerheimia sieppaamassa
Eläköityneen toimittaja Veikko Niemen uusin jännitysromaani kertoo venäläisten
partisaaninaisten seikkaluista talvisodassa Karjalankannaksella ja Viipurissa. Tarina on ﬁktiivinen, mutta Kannaksen ankarat taistelut ovat
täyttä totta.
Tarinassa venakkojen toiminnasta suomalaisten selustassa pakkasten ja lumien
keskellä on tragikoomisiakin
piirteitä, mutta naiset uskovat asiaansa. Raakaan ylivoimaan luottaa myös Leningradin sotilaspiiri uskoessaan
puna-armeijan marssivan
torvet soiden parissa viikossa
Helsinkiin, jossa on tarkoitus
pitää Stalinin syntymäpäivän
kunniaksi voitonparaati. Säveltäjä Dimitri Šostakovitšilta
on tilattu Helsingin paraatia
varten sävellyssarja.
Romaani alkaa Neuvostoliiton sisäministeriön Leningradin partisaaniesikunnan
kenraalieversti Dimitri Kozlovin päätettyä lähettää naisista koottavan partisaaniryhmän suomalaisten selustaan raportoimaan joukkojen kuljetuksista ja tekemään
sabotaasia. Partisaaniryhmän
kokoaa ja sitä johtaa sotilaspiirin tiedustelukoulun johtaja majuri Ljudmila Maslakova. Ennen lähtöään naiset
esittäytyvät vielä Leningra-

din sotilaspiirin komentajalle
I luokan armeijankenraali Kirill Meretskoville.
Majuri Maslakovalla on
vaikea löytää sopivia naisia,
mutta esimerkiksi 30-vuotias Leningradin Urheiluakatemian kouluttaja luutnantti Julia Koivunen on todellinen löytö. Julia on Neuvostoliiton hiihtomestari ja saanut tarkka- ampujakoulutuksen. Hän on kotoisin Karjalan
Suojärveltä ja tottunut koviin
talviin sekä liikkumaan maastossa.
Majuri Maslakova ei kuitenkaan ole kovinkaan innostunut siitä, kun sotilaspiiri määrää mukaan poliittiseksi komissaariksi kapteeni Sabina Širšinan. Ljudmila Maslakova kokee kuvankauniin
Sabinan kilpailijakseen ja lisäksi hänelle vihjaistaan, että Sabina on muitta mutkitta valmis teloittamaan puolueen linjalta harhautuneet.
Partisaaninaiset joutuvat Kannaksella myös seuramaan läheltä Mannerheimlinjan murtumista Summassa, joka on puna-armeijan
päähyökkäyssuunta. Majuri
Eero Laaksosen Jalkaväkirykmentti kahdeksan (JR8) on jo
pari viikkoa verissä päin puolustanut Summan lohkoa,
kun valtavia tappioita kärsinyt rykmentti vedetään vih-

doin taakse päin. Tilalle tulee
everstiluutnantti Emil Hagelbergin komentama Jalkaväkirykmentti yhdeksän (JR9), joka on koottu Vaasan rannikkoseutujen lähes ummikkoruotsalaisista miehistä. Vaihto tapahtuu helmikuun 8-9
päivien välisenä yönä, mutta
jo seuraavana päivänä JR9:n
toinen komppania jättää
paniikissa Lähteen kaistalla
puolustuslinjat. Tämä aiheuttaa dominoefektin ja koko
Mannerheim-linja murtuu
Suomenlahdelta Vuokselle.
Sotaväen päällikkö marsalkka Gustaf Mannerheim
rientää lähimpine upseereineen toisen armeijakunnan
esikuntaan Viipurin lähellä sijaitsevaan Saarelan kartanoon. Marsalkka vaatii armeijakunnan komentajalta, kenraaliluutnantti Harald
Öhquistilta vastausta, pitävätkö paikkansa huhut, että
JR9:n toinen pataljoona jätti
asemat pelkuruudesta.
Veikko Niemi kertoo, että
näyttelijä-ohjaaja Åke Lindman teki vuonna 2007 ensiiltansa saaneen elokuvan jatkosodan lopun Tali-Ihantalan ratkaisutaisteluista, jossa
myös Vaasan rannikkoseuduilta koottu ruotsinkielinen
Jalkaväkirykmentti 61 taisteli
sitkeästi. Monet pitävät Lindmanin elokuvaa ruotsinkielis-

ten sotilaiden maineen valkaisuna.
Partisaaninaiset pääsevät
monien vaiheiden jälkeen
Viipuriin ja liikkuvat Viipurissa suomalaisilta lotilta ryöstetyissä lottapuvuissa, mikä
merkisee, että kiinni joutuessaan heitä kohdeltaisiin desantteina, joille ei armoa suvaittaisi. Inkeriläisinä loikkareina esiintyvät naiset kohtaavat viipurilaisessa ravintolassa joukon suomalaisia
upseereita ja juhlat jatkuvat
Suur-Merijoen upseerikerholla.
Ylipäällikkö Mannerheimin saavuttua yllättäen armeijakunnan esikuntaan
Saarelan kartanossa tarvitaan naisia tarjoilutehtäviin. Partisaaninaisille tulee
mahdollisuus päästä Mannerheimin lähettyville. Ljudmila Maslakova on Aleksei
Grigorjevitšin kuuluisan aatelissuvun jälkeläisiä ja muistaa
kuinka hän nuorena neitona
posket hehkuen odotti Talvipalatsin tanssiaisissa pitkää ja
komeaa kornetti Mannerheimia pyytämään tanssilattialle
- ei tullut. Nyt Ljudmila päättää antaa marsalkalle uuden
tilaisuuden.
Tapahtumat seuraavat kiivaasti toistaan ja päättyvät venäläisnaisten kannalta
traagisesti. Tähän on ratkai-

Kirjat Partisaaninaiset Mannerheimia sieppaamassa
ja Annikki ovat myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
sevasti vaikuttamassa suomalainen hävittäjä-ässä Ilmari Juutilainen. Olga Olizarenko, joka on partisaaninaisista
nuorin, kaunein ja seksikkäin,
jatkaa kuitenkin miesten sielunauhan järkyttämistä Suomessa. Ja jälleen ollaan Porvoossa, kuten Veikko Niemen
aiemmissakin kirjoissa.

Annikki jäi
sodan jalkoihin
Veikko Niemen edellinen kirja Annikki on hänen äitinsä
Annikki Niemen yli 60 vuotta kirjoittamat muistelmat.
Veikko Niemi käsitteli pöytälaatikkoon jääneet muistel-

mat viime vuonna kirjaksi ja
kirjoitti muistelmille jatkoa.
Annikki syntyi Porkan kalastajaperheeseen Porkansaaressa Viipurinlahdella
vuonna 1916 ja joutui aikanaan miniäksi maalaistaloon
Vahvialan Tervajoelle. Pakomatka talvisodan jaloista
Tervajoelta viivästyi Annikin
jäätyä piilopaikassaan maakellarissa odottamaan keuhkokuumeeseen sairastuneen
pienen tyttärensä toipumista. Rintaman murruttua jatkosodassa Annikki joutui pakomatkallaan pienten lastensa sekä appivanhempiensa kanssa muun muassa hakemaan suojaa metsästä,
kun läheistä Simolan asemaa
pommitettiin ja satoja ihmisiä kuoli ja haavoittui.
Sotien jälkeen perhe-elämää varjosti Annikin aviomiehen Erkin muuttuminen kovien sotakokemusten
seurauksena. Erkki oli jatkosodan loppuvaiheessa omaisilta pitkään kateissa ja Annikin rintamalle lähettämät
kirjeet tulivat pahaenteisesti
nippuina takaisin. Myöhemmin paljastui, että Erkki oli
ajaessaan polkupyörällä pilkkopimeällä pudonnut poikki
pommitetulta korkealta sillalta Laatokkaan ja joutunut
vakavasti loukkaantuneena
kenttäsairaalaan.

15

Jake Nyman:
Oi niitä autoja Tarinoita ja
musiikkia
muistojen
valtateiltä

Jari Tervo:
Pääskyt talvehtivat
järven pohjassa

Esa Siren:
Kairan soturit

Kauniita
ISÄNPÄIVÄKORTTEJA
Isälle ja Isoisälle

Tuomas Kyrö:
Vasara ja
käytettyjä
nauloja,
Mielensäpahoittaja

KKarii A
Aihi
Aihinen:
ihi
Kape ja Jaska

Heikki Kulta:
Björn Wahlroos:
F1 – Suomalaisten
Barrikadeilta
F1-ajajien matkassa pankkimaailmaan

Olli-Pekka
Kallasvuo:
Puhelin soi öisin

Antti Tuuri:
Paavo Talvelan
elämä

Tuomo Kesäläinen:
Suomen
upeimmat
muinaiskohteet

Ilkka Remes:
Lohikäärmeen
isku
Mikko Porvali:
Kohti itää

Harri Gustafsberg,
Sami Sallinen:
Taktinen neuvottelu

Soili Pohjolainen: Kimmo Miettinen:
Isomettän poika Irwin Goodman kansan taiteilija

Mitä Missä
Milloin 2022

Aleksis Kivi /
Juha Hurme:
Seitsemän
veljestä

Seppo
Mustaluoto:
Reikäpää

Jo Nesbo:
Rottien
saari
Jens Lapidus:
Paratiisikaupunki

Catherine
Belton: Putinin
sisäpiirissä

Max Seeck:
Kauna

IHANIA KIRJAJOULUKALENTEREITA
mm. Ryhmä Hau, Muumit,
Peppi Pitkätossu, Frozen,
Vaahteramäen Eemeli, My little Pony

JOULUKORTIT JA
JOULUPOSTIMERKIT
SEKÄ
Postimaksu maksettu
ja hyväntekeväisyys
-JOULUKORTIT
nyt myynnissä!

JOULUKORTTIASKARTELUUN
-korttipohjat
-kirjekuoret
-joulutarrat
-ääriviivatarrat
-askartelukuviot
-erilaiset kynät
ym. ym.

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste
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Vallankumouksellinen hoito
BIOREVITALISAATIO ILMAN NEULOJA

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

HydraFacial
Clean & Hydrate
+ LED-valohoito

99€

(norm: 148€)

+ kaupan päälle Detox saippua tai Tyrni-sitruuna saippua

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.

MUISTA ISÄÄ
LAHJAKORTILLA!

VARAA OMA KONSULTOINTIAIKASI (0€)

SÄIHKETTÄ SILMIIN PIKKUJOULUKAUTEEN
YUMI TM BrowsKULMAKARVOJEN LAMINOINTI
YUMI TM Brows-menetelmässä kulmat
muotoillaan, värjätään ja hoidetaan yhdellä
käsittelyllä, jonka vaikutus kestää 4-6 viikkoa.

60€
(norm: 70€)

Yumi Lashes
RIPSIEN KESTOTAIVUTUS
& KESTOVÄRIT
sisältää kulmien muotoilun
ja kestovärit

99€

TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN

Nina

Katarina

AVOINNA arkisin ja lauantaisin
SOPIMUKSEN MUKAAN
Ajanvaraukset klo 10–20 välillä
Keskuskatu 9, Mäntsälä
ZZZEGPFOLQLFÀ

AJANVARAUS
SÄHKÖISEN
TIMMAN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273
Lahjakorttien tulostus /
tilaus netin kautta

Kevään esitykset myynnissä!

Tervetuloa viihtymään - ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle!
Katso esityskalenteri, yhteistuotannot ja vierailuesitykset ZZZODKGHQNDXSXQJLQWHDWWHULğ
/LSSXP\\PÃOÃ řPLQSYP ōONWOLSXW#ODKWLğōZZZOLSSXğ/ Väliaikatarjoilut (03) 7826 4745\KPÃP\\QWL  ONWU\KPDW#ODKWLğ

