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Tigar
Edullinen  
eurooppalainen

*Talvirengassarjan hankintaan tai  
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

Meiltä myös monipuoliset  
autohuoltopalvelut määrä- 
aikaishuollosta korjauksiin.  
Tervetuloa!

Älä huolehdi, me huollamme!

Varaa aika renkaiden  
vaihtoon netissä!

Michelin
Kestävää  
turvallisuutta

Michelin-kesärengassarjan ostajalle  
50 € lahjakortti kaupan päälle*

in
ää
suutta

n-kesärengassarjan ostajalleassarjjjjan ostajjjjalle

BFGoodrich
Laatua hyvään  
hintaan

BFGoodrich-kesärengassarjan ostajalle 
30 € lahjakortti kaupan päälle*

h
ään

kesärengassarjjjjan ostttttajjjjjjjallllllle

TURVALLISEEN SYKSYN AJOON EUROMASTERILTA

Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l 
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden 
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu), 
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen, 
alustan kunnon tarkastuksen.

 

TALVIRENKAAT
SAAPUNEET VARASTOON,

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.

ensin täyttyy. Tietyissä malleissa ehdot ovat pidemmät. Huoltovälin kestävää 

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

Sijais-
autot
alkaen
30€/vrk

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

VALMISBETONIA JA 
BETONITUOTTEITA

Hyvän laadun
ja palvelun talo

KURSSIN TAVOITE ON ÄÄNITEKNIIKAN PERUSASIOIDEN LÄPIKÄYMISTÄ 
SEKÄ SAADA PERUSVALMIUDET KULTTUURIMEIJERIN ÄÄNENTOISTO-

LAITTEIDEN KYTKENNÖISTÄ JA KÄYTÖSTÄ ÄÄNENTOISTOSSA.

MÄNTSÄLÄN
KULTTUURIMEIJERILLÄ

1. LOKAKUUTA 2022
KLO 10 - 17

KURSSIMAKSU 20€
LIVEN JÄSENET 10€
KOULULAISET 0€

ILMOITTAUDU:
mantsala.live@gmail.com
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S-market Mäntsälä 
Keskuskatu 1, 04600 Mäntsälä  

Ma–la 6.30–22, su 9–22

Tuhansia reseptejä
yhteishyvä.fi

on ruokaa

Voim. 21.–25.9.
Kotimaista 
Porkkanapussi 
Suomi 099

kg
Voim. 21.–25.9. 
Irtomakeiset 495

kg

Voim. 21.–25.9.
Rajoitus 2 kpl/talous
Kotimaista
Kanan fileepihvi
maustamaton
530 g (11,30/kg) 599

Voim. 21.–25.9.
Rajoitus 2 kpl/talous
Valio
Normaalisuolainen 
meijerivoi 
500 g (6,50/kg)

Voim. 21.–25.9.
HK Popsi
Iso Viitonen 
900 g (2,78/kg)325 250

Voim. 21.–25.9.
Rajoitus 2 kpl/talous
Coca Cola tai  
Cola Cola Zero 6x 0,33l 
1,98 l (1,06/l ) 299
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Sublime White

24 € m2

82 € m2

Black Golden

68 € m2

82 € m2

Caspio Gold

36 € m2

82 € m2

EUROKYMPPI OY
P. 044 040 4542

Pyhäntaantie 3, 15230 Lahti
Avoinna ma-pe klo 10 – 18, la klo 10 – 15

KODIN KAIKKIA
LAATTOJA 3000 MALLIA
katso eurokymppi.fi 

60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 60 cm Kehonhuolto
Moisanen tarjoaa:

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

Varaa aikasi:

(esim. urheiluhierontaa, faskia-
käsittelyä ja nivelmobilisointia)

(matolla ja laitteilla)

(auttaa mm. urheiluvammojen ja 
pehmytkudosvaurioiden hoitoon,
nopeuttaa toipumista leikkauksista 
ja lisää liikkuvuutta)

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

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

JALKATERAPIA
SOLBEE OY

TERVEYDENHOIDOLLISET
JALKOJENHOITOPALVELUT

vuodesta 1993

Jalkojenhoitaja Arja Vornanen
Jalkojenhoitaja AT Anne Aho

Palvelemme jalkojen perushoitojen lisäksi erilaisissa jaloissa 
esiintyvissä iho- ja kynsiongelmissa sekä kiputiloissa.

Kauttamme: lääkinnälliset hoitosukat, käsityönä
valmistetut yksilölliset tukipohjalliset ja oikaisijat,

tehdasvalmisteiset erityisjalkineet

Ajanvaraus 0400 427 896 tai
www.jalkaterapiasolbee.fi 

JALKATERAPIA SOLBEE OY
A

Mäntsäläntie 1-3, 2. krs, 04600 Mäntsälä

Hammaslääkärit Jari Seraste, 
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
Hammaslääkärit

UUSIA POTILAITA OTETAAN

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

(sis. alv)

☎ 0400 770 300

Toivolantie 8, 04600 Mäntsälä

0400 258 176

parviainenheavy.fi

info@parviainenheavy.fi

SUORITAMME
kuormien purkua

VUOKRAAMME
kuorottajia ja henkilönostimia

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ

ÖLJYSÄILIÖT

JOSAVI OY 050-471 2886
yli 40 vuoden ammattitaidolla w

w
w

.jo
sa

vi
.fi

 

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

0400 482 555
Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä

Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,

myös asennettuna ammattitaidolla.

Talopesulakoneet, myynti ja huolto

Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden

puhdistus ja säätö
Piirinuohooja Paavo Lassila

puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

englanninkielisen LP:n / sing

laskeutuu 
Mäntsälään
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Terttu Heikkinen

Kontaktieste, A, puomi, put-
ki, keinu… Mistähän tässä on 
kysymys? Voimistelusta? Este-
ratsastuksesta? Ei ihan, vaikka 
laji sai kyllä alkunsa 1970-lu-
vun loppupuolella Englannis-
sa esteratsastuskisojen väli-
ajoilla esitetyistä koirien es-
tehyppynäytöksistä. Nimi-
tykseksi tuli agility, joka suo-
mennettuna tarkoittaa ket-
teryyttä. Laji saapui Suo-
meen 1980-luvun puolivälis-
sä ja suomenkielistä nimeäkin 
etsittiin, mutta englanninkie-
linen nimi jäi elämään. Ky-
seessä on siis koirien ja niiden 
ohjaajien eli koirakoiden este-
ratakilpailu, joka on noussut 
Suomessakin suosituksi kil-
pailu- ja harrastustoiminnak-
si ja saanut myös urheilusta-
tuksen vuonna 2016.

Järvenpäästä Mäntsälän 
Nummisiin vuonna 2014 
muuttanut luokan- ja ai-
neenopettajapariskunta Ka-
ti ja Teemu Kollanen ovat ol-
leet jo 16 vuotta ”koukussa” 
agilityyn. Laukaasta kotoisin 
oleva Teemu (44) kertoo heil-
lä kotona olleen aina koiria, 
springerspanieleita, suome-
najokoiria ja suomenpysty-
korvia, sillä isä ja isoveli har-
rastivat metsästystä ja myös 
Katin (44) lapsuuskodissa 
Porvoossa oli vanhaenglan-
ninlammaskoira.

– Jo opiskeluaikoina haa-
veilin omasta koirasta, Kati 
muistelee jatkaen, että koira-
haave toteutui sitten yhdessä 
Teemun kanssa vuonna 2006.

– Minä olin aluksi se, jo-
ka halusin harrastaa jotakin 
koiran kanssa ja siksi roduk-
si valikoitui pienikokoinen 
parsonrussellinterrieri, jon-
ka kanssa voisi kokeilla mel-
kein mitä vain, valottaa Kati 
rodunvalintaa kertoen käy-
neensä Fanni-koiran kanssa 
erilaisilla pentukursseilla ja 
sittemmin temppu- ja totte-
levaisuuskoulutuksissa, kun-
nes innostui menemään ro-
tuyhdistyksen agilitykurssille.

Tapaturman jälkeinen pol-
vileikkaus kuitenkin keskeyt-
ti Katin kurssille osallistumi-
sen ja hän ryhtyikin taivut-
telemaan Teemua jo makse-
tulle kurssille. Mies ei ollut 
aluksi kovin innostunut aja-
tuksesta, mutta lähti kuiten-
kin mukaan jääden aika pian 
”koukkuun”.

– Intoa lisäsi, kun paljon 
erilaisia urheilulajeja harras-
taneena voitin Fannin kans-
sa kurssin lopuksi järjestetyn 
kisan, muistelee Teemu nau-
raen.

dercolliet ja shetlanninlam-
maskoirat ovat agilityssä hy-
vin tavallisia, mutta on nähty 
tanskandoggejakin sekä suo-
menpystykorvia ja beagleja 
kisaamassa.

Kansallisissa kilpailuissa 
kokoluokkia on viisi ja peri-
aatteessa rotu kuin rotu käy 
agilityyn, jos koiran terveys ja 
perusvalmiudet ovat riittävät 
eli tarvitaan ketteryyttä, hy-
vää kehonhallintaa sekä hy-
vää koulutettavuutta. 

– Koiran kouluttaminen 
yleensä, ja siis myös agilitys-
sä, on tavoitteellista ja suun-
nitelmallista toimintaa, jo-
ka vaatii kärsivällisyyttä eli 
paljon toistoja, mutta lyhyi-
tä treenejä, painottaa Teemu 
Kollanen kertoen, että näis-
sä asioissa on menty paljon 
eteenpäin positiivisen vah-
vistamisen menetelmillä.

– Palkitaan heti pienikin 
asia, esimerkiksi liike oikeaan 
suuntaan, aluksi leikinomai-

sesti ja sitten vasta yhdistäen 
käskyyn ja jätetään huomiot-
ta virheet, kuvailee Teemu 
jatkaen, että koirat oppivat 
aivan uskomattomia asioita 
myönteisillä menetelmillä.

Jos agilityn aloittaminen 
oman koiran kanssa kiinnos-
taa, kannattaa ottaa yhteyt-
tä lähimpään joko agility- tai 
yleiskoiraseuraan ja kysyä al-
keiskursseista tai tutustumis-
käynneistä.

– On myös ihan toimini-
mellä toimivia kouluttajia ja 
yrityksiä, joiden järjestämille 
kursseille voi hakeutua, ker-
too Teemu.

– Juniori-ikäisiä kaivataan 
lisää, mainitsee Kati lisäten 
hymyillen, että tähän haus-
kaan ja vauhdikkaaseen lajiin 
innostuu kyllä helposti.

Suomen Agilityliitto (SAGI) 
perustettiin vuonna 2006 ja 
sen toiminnassa paitsi edis-
tetään koirien koulutusta ja 
hyvinvointia, kannustetaan 
myös kaiken ikäisiä ihmi-
siä liikkumiseen, urheiluun 
ja seuratoimintaan. Liitto on 
Suomen Kennelliitto ry:n jä-
sen ja agilitykilpailutoimin-
ta on Kennelliiton ja kansain-
välisen koiranjalostusliiton 
(FCI) alaista toimintaa. Siten 
vain puhdasrotuiset koirat 
voivat osallistua esimerkiksi 
agilityn suomenmestaruus-
kisoihin, mutta harrastus-
toimintaan ovat tervetullei-
ta myös monirotuiset koirat.

Suomessa on nykyään yli 
13000 harrastajaa eri seu-
roissa ja Suomi on yksi me-
nestyneimmistä agilityurhei-
lumaista Sveitsin, Yhdysval-
tojen, Ranskan ja Venäjän li-
säksi.

– Vuosittain järjestetään 
MM-, EM- ja PM-kisat ja tie-
tysti SM-kisat, kertoo Tee-
mu, jota juuri kilpailutoimin-
ta kiinnostaa. Kollaset olivat 
elokuun viimeisenä viikon-
loppuna Rovaniemellä järjes-
tetyissä SM-kisoissa ja syksyl-
lä 2021 tuli koettua PM-kisat 
Norjassa. Kansallisella tasolla 
Teemu on ranking-listan kär-
kijoukossa, mutta suurimpa-
na saavutuksenaan hän kui-
tenkin pitää, että on päässyt 
koulutuksellisesti pisimmälle 
nykyisen, jo kolmannen agi-
litykoiran, 8-vuotiaan Flaksin 
kanssa.

– Teemu hoitaa kisaami-
sen ja koiran harjoittamisen, 
minä taas varaan harjoitte-
luajat, täytän kisakalenterin, 
toimin talkoolaisena ja auto-
kuskina sekä hoidan koiran 
terveys- ja ravintoasiat yms., 
listaa Kati hymyillen Team 
Flaksin (#flaksiaksaa) tehtä-
vänjaon ja tietysti – onhan 
koiran ohjaajankin hyvin-
voinnista huolehdittava, mi-
kä huomautus saa aikaan rai-

kuvan naurun tässä iloisessa 
pariskunnassa.

– Ikärajoituksia ei koiran 
ohjaajalle ole, mutta jos ha-
luaa koiran oppivan, vaikka 
vain harrastusmielessä, oli-
si harjoituksissa jaksettava ja 
yritettävä käydä viikoittain, 
muistuttaa Kati vakavoituen. 
Kilpailutoimintaan osallistu-
va Teemu käy itse harjoittele-
massa kaksi-kolme kertaa vii-
kossa säännöllisesti.

Kati ja Teemu Kollanen ovat 
jäseniä vuonna 1996 perus-
tetussa Järvenpään Agility-
urheilijoissa (JAU). Jäseniä 
on noin 200. Seura on vuok-
rannut vuonna 2016 agili-
tyä varten rakennetun hallin, 
JAU Areenan, joka sijaitsee 
Sipoon Paippisissa Rajakul-
mantien varrella. Mahdolli-
suus säännölliseen harjoit-
teluun varta vasten raken-
netussa hallissa on varmasti 

osaltaan siivittänyt järven-
pääläisseuraa hyviin suo-
rituksiin jopa kansain-
välisessä kilpailutoimin-
nassa.

– Paljon tarvitaan 
toki myös talkoohen-
keä esimerkiksi kisojen 
järjestämisessä ja myös 
sponsoreita, että tulok-
siin päästään, muistuttaa 
Teemu.

Myös monessa yleiskoira-
seurassa on agilityharrastajia, 
kuten esimerkiksi Mäntsä-
län Koirakerho ry:ssä. Seuran 
puheenjohtaja Fanni Sanka-
la kertoo puhelinhaastatte-
lussa, että vaikka Koirakerho 
on varsin pieni yleiskoiraseu-
ra, agilityn alkeiskursseja py-
ritään järjestämään kerran 
vuodessa. Agilityharrasta-
jat harjoittelevat pääasiassa 
omatoimisesti Sälinkääntiel-
tä lähtevän Kallolantien var-
rella olevalla kentällä, missä 
myös muita Koirakerhon toi-
mintoja järjestetään.

Kollasten ensimmäistä koi-
raa Fannia seurasi toinen 
parsonrussellinterrieri Fri-
da. Parsonit ovatkin agility-
radoilla tavallinen rotu ko-
koluokassaan. Nykyinen koi-
ra Flaksi on Kennelliiton ro-
turisteytysprojektin satoa eli 
kromfohrländerin ja parso-
nin risteymä, mutta viralli-
sesti kromfohrländer. Kysei-
nen rotu on alunperin sak-
salainen, 1940- ja 50-luvuil-
la jalostettu seura- ja har-
rastuskoirarotu. Myös bor-

Kuvat Terttu Heikkinen

Kuva Jukka Pätynen / Koirakuvat.fi

Vauhdikasta menoa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Nor-
jassa lokakuussa 2021.

Naurua ja iloista mieltä ei Team Flaksissa säästellä. Kuvassa
Kati ja Teemu Kollanen sekä vikkelä kromforhländer Flaksi.

ven-
o-
-

s 
k-
taa 

koira-
stajia, 
ntsä-

euran
k

uvassa
Flaksi.

Flaksi agilityradan keinuesteen kontaktipinnalla, jolle koi-
ran on näissä estetyypeissä osuttava sekä esteelle mennes-
sä että tullessa.
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Myllyläntie 40   07560 PUKKILA    Puh. 019 685 1164

www.mybe.fi

VALMISBETONIA JA 

BETONITUOTTEITA

Hyvän laadun
ja palvelun taloHyv

KURSSIN TAVOITE ON ÄÄNITEKNIIKAN PERUSASIOIDEN LÄPIKÄYMISTÄ 

SEKÄ SAADA PERUSVALMIUDET KULTTUURIMEIJERIN ÄÄNENTOISTO-

LAITTEIDEN KYTKENNÖISTÄ JA KÄYTÖSTÄ ÄÄNENTOISTOSSA.

MÄNTSÄLÄN

KULTTUURIMEIJERILLÄ

1. LOKAKUUTA 2022

KLO 10 - 17

KURSSIMAKSU 20€

LIVEN JÄSENET 10€

KOULULAISET 0€

ILMOITTAUDU:

mantsala.live@gmail.com

21.9.2022
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

  Hoito ja hoiva 
  Siivous 

Avustaminen 
Piha- ja puutarhatyöt

Apua omaan ja  

lähimmäisesi arkeen

Uusimaa 
040 530 8814

toimisto.uusimaa 
@hyvinvointiakotiin.fi

www.hyvinvointiakotiin.fi

Autosähkötöiden
ERIKOISLIIKE

Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126

Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

Autohuolto

040 183 7344

Maisalantie 4, 04600 Mäntsälä
kimmoTH@hotmail.fi 

–AA.PELI–

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,

PALOTIKKAAT, LUMIESTEET

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

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

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN 

HYMYHAMMAS

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

Postin käteismaksullisten kir-
jepalveluiden hinnat muut-
tuvat 29.9. Käteismaksulli-
sia kirjepalveluita ovat mm. 
postimerkillä maksetut ko-
timaan ja ulkomaan kirjeet, 
jotka kuuluvat yleispalvelun 
piiriin. 

Suomalainen kulutta-
ja käyttää kirjeiden lähettä-
miseen keskimäärin alle 20 
euroa vuodessa. Hintojen 
muuttuminen tarkoittaa hä-
nelle korotuksena alle 2 eu-
roa vuodessa.

Kotitalous saa nykyisin 
postimerkillisen lähetyksen 
enää keskimäärin noin kerran 
kolmessa viikossa. Kirjemää-
rästä on hävinnyt 2000-luvul-
la sähköisen viestinnän myö-
tä liki 70 %. Osoitteelliset kir-
jeet vähenivät 8 prosenttia 
vuoden 2021 aikana. Kulut-
tajien lähettämien kirjeiden 
määrä väheni tätäkin enem-
män, selvästi yli 10 %. Pape-
ripostin laskeva trendi ei ole 
pysähtymässä. Nykyisellä las-
kuvauhdilla kirjemäärän arvi-
oidaan jopa puolittuvan ny-
kyisestä tasostaan seuraavi-
na vuosina. 

Postin toiminta rahoite-
taan sen asiakkaiden mak-
samista palveluista, eikä yh-

Yleinen kustannusten nousu 
vaikuttaa postimerkkien hintoihin

tiö saa toimintaansa valtion 
tukea. Korotuksilla varmiste-
taan postinjakelun yleispal-
velu kaikkialla maassa.

– Aidolla kirjeellä ja kortilla 
on edelleen suuri merkitys, ja 
uskomme, että niille on vielä 
pitkään kysyntää. Joudumme 
kuitenkin nostamaan hinto-
ja, jotta postimaksut katta-
vat edelleen kasvavat kus-
tannukset, kuluttajakirjeliike-
toiminnasta Postilla vastaava 
Sami Määttä kertoo.

Kirjeet kotimaahan on luo-
kiteltu grammapainon mu-
kaan neljään painoluokkaan. 
Enintään 50 gramman koti-

maan kortin ja kirjeen hin-
ta on 29.9. alkaen 2,10 euroa 
(+0,15 euroa).

Enintään 20 gramman ul-
komaan kortin ja kirjeen 
hinta on Priority-luokassa 
2,25 euroa (+0,20 euroa) ja 
Economy-luokassa 2,10 eu-
roa (+ 0,15 euroa).

Joulumerkin hinta on ai-
emmin ilmoitetun mukaises-
ti 1,40 euroa.

Kaikkien kotimaan paino-
portaiden hinnat ovat iki-
merkin kerrannaisia. Ke-
vyimpään kirjeeseen tai pos-
tikorttiin (1-50 g) riittää yk-
si ikimerkki, seuraavaan pai-

noluokkaan (51-250 g) riittää 
kaksi ikimerkkiä ja kolman-
teen painoluokkaan (251-
1000 g) tarvitaan 4 ikimerk-
kiä. Painavimmat kirjeet 2 ki-
loon asti kulkevat kuudella 
ikimerkillä.

Kaikki ennen hinnankoro-
tusta ostetut kotimaan ja ul-
komaan ikimerkit kelpaavat 
sellaisenaan ilman lisämerk-
kejä myös hinnankorotuksen 
jälkeen. Vanhoja 1. ja 2. luo-
kan ikimerkkejä voi käyttää 
edelleen lähettämiseen. Nii-
den arvo vastaa kotimaan iki-
merkkiä, jonka arvo 29.9. al-
kaen on 2,10 euroa.

Hyvinvointilautakunta hy-
väksyi elinikäisen oppi-
misen ja hyvinvoinnin ta-
lousarvioesityksen, tavoit-
teet ja investoinnit vuo-
delle 2023 ja esittää ne si-

Mäntsälän hyvinvointilautakunta 
kokoontui syksyn toiseen kokoukseen

Alle 18-vuotiaiden 
liikuntatilat maksuttomiksi

vistyslautakunnalle. Edellä 
mainittuun liittyen päätet-
tiin, että kesällä 2022 pilo-
toitua puistoruokailua jat-
ketaan kesällä 2023 viikoil-
la 23–24 (ma-pe) ja viikol-

la 25 (ma-to) ja Starttival-
mennus-hankkeen kak-
si työntekijää vakinaiste-
taan. Lisäksi päätettiin, et-
tä alle 18-vuotiaiden osal-
ta kunnan kaikki liikun-

tatilat ovat vuoden 2023 
alusta alkaen maksutto-
mia ja myös ikäihmisten 
päivätoiminta käynnistyy 
viimeistään vuoden 2023 
alussa.
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Tapahtumakalenteri

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

JUMALANPALVELUKSET 
Su 25.9. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat li-

turgi Päivi Laalo, avustava pappi Juha Partanen ja kant-
tori Johanna Linna.

Su 2.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu ja Van-
husten viikon messu kirkossa. Messun toimittavat li-
turgi Iida Pietala, avustava pappi Päivi Laalo, kanttori 
Mirjam Odé, Lastenkuoro johtajanaan Enni Pöykkö ja 
messuavustajat Aulikki Härkönen, Paula Rekola ja Piia 
Muurikainen. Messun jälkeen lounas seurakuntakes-
kuksella. 

Ti 4.10. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kir-
kossa. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta var-
ten jo klo 18 alkaen, hiljainen ehtoollinen klo 19 Taizé-
laulujen kera.

Pe 7.10. klo 21 Nuortenmessu kirkossa. Messun toi-
mittaa liturgi Jussi Hokkanen.

Su 9.10. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat li-
turgi Päivi Laalo, avustava pappi Päivi Säämänen ja kant-
tori Johanna Linna.

ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ
Vapaaehtoistyön kehittäjäryhmä kaipaa uusia jä-

seniä. Oletko joskus tarvinnut itse apua tai oletko toi-
minut vapaaehtoisena ja haluaisit päästä vaikuttamaan 
siihen, millaisia mahdollisuuksia vapaaehtoisilla on toi-
mia Mäntsälän seurakunnassa? Nyt on loistava mah-
dollisuus tulla tekemään, kysymään ja ihmettelemään 
saman työpöydän ääreen työntekijöidemme kanssa. Il-
moittaudu ja hae mukaan ottamalla yhteyttä johtavaan 
diakoniatyöntekijä Tiina Haukijärveen p. 040 743 3261, 
tiina.haukijarvi.fi.

Isä-lapsileiri 21.–23.10. Ahvenlammen leirikeskuk-
sessa. Myös lauantain päiväkäynti on mahdollinen. Lei-
rillä on ohjelmaa isille ja lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Ohjelmaa toteutetaan sisällä ja ulkona, ja se pyritään 
suunnittelemaan sellaiseksi, että kaiken ikäisten lasten 
on helppoa osallistua. Leirielämän nautintoja on valmii-
seen ruokapöytään pääsy viisi kertaa päivässä. Majoi-
tus 2–4 hlön huoneissa. Ilmoittautuminen on käynnissä 
parhaillaan verkkosivuillamme mantsalanseurakunta.fi. 
Lisätiedot: timo.naapuri@evl.fi, p. 040 743 3262.

Sylikkäin -parisuhdeleiri 4.–6.11. Ahvenlammen lei-
rikeskuksessa. Lisää tietoa tulossa pian ja diakoniatyön-
tekijä Timo Naapuri vastaa myös kysymyksiin p. 040 
743 3262, timo.naapuri@evl.fi.

Hiljaisuuden retriitti 11.–13.11. Ahvenlammen lei-
rikeskuksessa. Osallistumismaksu 100 € (retriitin ohjel-
ma, täysihoito ja majoitus omassa huoneessa sisältyvät 
hintaan). Ilmoittautuminen 28.10. mennessä: mantsa-
lanseurakunta.fi/voimaa-hiljaisuudesta. Lisätiedot: pai-
vi.laalo@evl.fi, taina.pajunen@saunalahti.fi

TAPAHTUMAT
Päiväkuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 12.30 seu-

rakuntakeskuksen salissa.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 18 seura-

kuntakeskuksen salissa.
Gospel Mäntsälä -kuoron harjoitus perjantaisin klo 

18 kirkossa. Ei kokoontumista 7.10.
Siioninvirsiseurat la 24.9. klo 16 Ankkurissa. Puhu-

massa: Liisa Leinonen, Pekka Panula, Raija Ojell ja Sante-
ri Leinonen. Seuroissa puhe, hiljaisuus ja laulu vuorotte-
levat. Veisataan siioninvirsiä. Välillä kahvit, vapaa pääsy.

Vainottujen kristittyjen ilta su 25.9. klo 17 seura-
kuntakeskuksen salissa. Kuulumisia maailmalta, illan 
vieraana Arto Nousiainen Open Doors -järjestöstä. Tar-
jolla iltapalaa. Musiikissa Ystävät.

Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakes-
kuksen alasalissa. 

Raamattupiirin syysretki ma 26.9. klo 18–20 Ahven-
lammen kodalle. Hyökännummen Kerhotalon Raamat-
tu- ja rukouspiirin tekee syysretken Sanan, makkaran-
paiston ja iltakahvien kera. Illassa mukana lähetyssih-
teeri Outi Paukkunen. Lisätiedot: Sinikka Kuusiluoma-
Lehmonen p. 040 554 6766.

Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakes-
kuksen alakerrassa Mummonkammarin tilassa. Terve-
tuloa mukaan kädentaitajien porukkaan!

Kirkonmäen aamiainen tiistaisin klo 10–11.30 seu-
rakuntakeskuksen salissa. Tarjolla on ilmainen aamiai-
nen, joka sisältää puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja me-

hukeittoa. Myös lyhyt hartaus sisältyy ohjelmaan. Tilas-
ta löytyy syöttötuoleja. 

Naisten saunailta ti 27.9. klo 18 Ahvenlammen leiri-
keskuksessa. Lämminhenkinen ilta naisten kesken. Sau-
nomista, rentoa yhdessäoloa, ajankohtaisten asioiden 
jakamista ja herkullinen iltapala. Illan aiheena on ’Sai-
raanhoitajana Etiopiassa kuvin ja sanoin’, puhumassa 
Florence Nightingale -mitalilla palkittu lähetystyönte-
kijä Hilkka Hares.

Kehitysvammaisten musiikkikerho ke 28.9. klo 18 
seurakuntakeskuksen kahviossa.

Miehet Sanan äärellä su 2.10. klo 18 seurakuntakes-
kuksen kahviossa. Ei kokoontumista 25.9., 9.10. ja 6.11.

Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin 3.10. alkaen 
klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla (ma 26.9. syys-
retki).

Raamattutunti Galatalaiskirjeestä su 9.10. klo 17 
seurakuntakeskuksen salissa. Raamattutunnin pitää 
teologi ja kirjailija, Uuden Tie -lehden päätoimittaja Leif 
Nummela aiheesta Teeskentelyn synti vaanii ovella. Tar-
jolla iltapalaa.

LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.fi/lapsillejaperheille
Vauvan päivä pe 30.9. klo 9–12.30 seurakuntakes-

kuksessa. Klo 9.15 Perhejumppa, klo 10 Vauvan uni ja 
rauhoittava hieronta ja klo 10.45 Vauvamuskari. Lasten-
vaatteiden ja -tarvikkeiden sekä äitiys- ja imetysvaattei-
den vaihtotori ’Vie mennessäsi, tuo tullessasi’, johon voi 
tuoda alle 120 senttisiä vaatteita lahjoitettavaksi tarvit-
sevalle. Vaatteita voi tuoda etukäteen seurakunnan per-
hekerhoihin ja avoimeen päiväkotiin niiden aukioloai-
koina. Tarjolla on maksutonta välipalaa, kahvia ja tee-
tä. Rauhallinen imetysnurkkaus, mahdollisuus lasten-
ruokien lämmittämiseen. Isommille sisaruksille leikki-
nurkka ja piirustuspiste. Ota oma alusta mukaan vau-
valle muskaria varten. Vauvan päivän tapahtuma järjes-
tetään Mäntsälässä nyt toista kertaa yhteistyössä Kan-
salaisopiston, Kirjaston, Musiikkiopiston, MLL:n, Hyvin-
vointineuvolan ja Avoimen päiväkodin kanssa.

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. Tar-
jolla on pientä välipalaa, ja mukaan voi tulla omien ai-
kataulujen mukaan. 

Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakunta-
keskuksen alasalissa.

Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 Hyökännummen kerhotalolla.

Perheiden puuhatiistai tiistaisin klo 13–15 Koivu-
lan kerhotalossa. Tarjolla seuraa, välipalaa, leikkiaikaa ja 
lapsiperheille sopivaa puuhaa, kuten askartelua ja laulu-
leikkejä. Voitte poiketa hetkeksi tai koko aukioloajaksi.

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.

KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.fi/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin klo 13.30–15.30 Wan-

halla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen 
kerhotalolla. Koulun jälkeinen olohuone alakouluikäisil-
le. Tarjolla välipalaa, pelejä ym. Paikalla myös työnteki-
jät juuri sinua varten.

1.–9.-luokkalaisille suunnattu Lapsikuoro maa-
nantaisin klo 18–18.45 kirkossa.

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

KIVIMYYNTI OLLILA

Avoinna  
sopimuksen mukaan

Hautakivipalvelut myös  
puhelimella ja sähköpostilla

p. 0400 852 309
esko.ollila@loimaankivi.fi

Laaja hautakivinäyttely esillä
Sääksjärventie 969. Tervetuloa!

www.kivimyyntiollila.fi

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

Puh. (019) 687 2386,
0400 491 476

Vanha Porvoontie 4
matti.marjaniemi@msoynet.com

Silmälääkäri- ja optikkopalvelut
VARAA AIKA puh. 019 688 3810

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14

Uudenmaan ELY-keskus on 
tänä vuonna tukenut vesien-
hoitohankkeiden toteutta-
mista Uudellamaalla euro-
määräisesti enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Se myön-
si harkinnanvaraisia valtion-
avustuksia 18 hankkeelle yh-
teensä lähes 1,5 miljoonaa 
euroa. Osa hankkeista to-
teutetaan tänä vuonna, osa 
hankkeista päättyy viimeis-
tään vuonna 2024.

Yksi mielenkiintoisimmis-
ta vesienhoitohankkeista Uu-
dellamaalla on Karjaanjoen 
ja Siuntionjoen vesistöalueil-
la meneillään oleva Luuvir-
su-hanke. Siinä keskitytään 
erityisesti virtavesiluonnon 

Ennätysmäärä euroja 
vesienhoitoon Uudellamaalla

suojeluun, kunnostamiseen 
ja monimuotoisuuden tur-
vaamiseen.

– On hienoa, että voimme 
myöntää avustusta myös vir-
tavesien luonnontilan paran-
tamiseen. Vesienhoitoavus-
tuksen myöntäminen oli 
mahdollista, koska hanke ei 
ole kalataloudellinen kun-
nostushanke, kertoo erikois-
tutkija Pasi Lempinen.

Vesienhoitohankkeiden 
avustuksia voi hakea loka-
kuun puolivälistä alkaen. 
ELY-keskus tiedottaa avus-
tusten hakuajan alkamisesta 
ja hakuohjeista haun käyn-
nistyessä.



SYYSMARKKINAT
la 24.9. klo 9-15 

Mäntsälän Seurojentalon alueella

Tori- ja markkinakauppa on yk-
si maamme vanhimmista kau-
pankäynnin muodoista. On häm-
mästyttävää, miten se on pysty-
nyt mukautumaan sekä vastaa-
maan digiajan ja nettikaupan 
haasteeseen. Uskon, että tori- ja 
markkinakaupan salaisuus on sen 
ihmisläheisyydessä.  Epävarmuu-
den, Ukrainan sodan ja Korona-
pandemian  aikana tämä lähei-
syys korostuu. Uskon, että pys-
tymme myös markkinoiden avul-
la hetkeksi irtaantumaan tästä 
epävarmuuden ajasta ja edelleen 
nauttimaan tori- ja markkinakau-
pan tarjoamasta mahdollisuudes-
ta tuttujen tapaamiseen, sosiaali-
siin kontakteihin ja yhteisiin jut-
tuhetkiin.

Lions Club Mäntsälän järjes-
tämät syysmarkkinat ovat pe-
rinteinen, odotettukin tapahtu-
ma Mäntsälässä. Syysmarkkinat 
ovat osaltaan rakentamassa sitä 
yhteisöllisyyttä ja sosiaalista hy-
vinvointia, johon tulevaisuuden 
kunnan elinvoima osaltaan no-

jaa.  Se miten elinvoimaisena pai-
kallisuus, kuntayhteisöt ja kunnat 
säilyvät, riippuu tietysti kuntalai-
sista, mutta erityisesti myös kun-
nassa toimivista yhdistyksistä ja 
heidän aktiiveistaan.  Tätä kautta 
syntyy myös sitä toivottua osal-
listavaa yhteisöllisyyttä, itse näen 
myös osallisuuden syrjäytymisen 
vastavoimana. 

Mäntsälän kuntakeskus on vii-
me vuosina kohentunut eduk-
seen. Mäntsälän joen ympärille 
on rakennettu varsin kattava ul-
koilureitistö kirsikkapuistoineen. 
Kapina-tori tarjoaa mahdollisuu-
den erilaisille tapahtumille  ja kes-
kustan paraatipaikalle eli vanhan 
meijerin ympäristöön on tullut 
kulttuurikeskus, hotelli ja eloku-
vateatteri. 

Toivotan markkinakauppiaat 
lämpimästi tervetulleeksi Mänt-
sälään, toivotan myös kaikille oi-
kein onnistuneita ja sään suosimia 
syysmarkkinoita.

Hannu Laurila
kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan tervehdys

Syysmarkkinat 24.9.2022
Torilla tavataan, markkinat klo 9:00 avataan.
Tule hakemaan tuotteita lasti, markkinat on auki klo 15:00 asti.
Markkinat on LC Mäntsälän suurin aktiviteettityö, 
LC Mäntsälän Mamselli- kahviossa kahvit juo ja pullaa syö.
Clubit tuoton 100% omaan kylään jakaa,
se monelle avuntarvitsijalle avun takaa.
Hyvä asiakasmäärä kauppiaat uudelleen myymään tuo,
LC:lle paremmat mahdollisuudet tulevaisuudessa avustusten keräämiseen se luo.
Siksi itsesi ja kaverisi paikalle tuo, iloinen tapahtuma kanssamme luo.
LC:n jätkänkynttilän, vastan tai vuosilautasen kun ostat,           
sillä hyväntekeväisyyteen jaettavaa rahamäärää nostat.
Sisällä n. 15 myyntipöytää, ulkoa n. 20 myyjää löytää.
Osoitteesta Huvitie 3 meidät löydät, 
odottaa sinua siellä markkinapöydät.

5 € / kpl10 € / kpl
TERVETULOA

10,-

10,-
10,-

Käteismaksu
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Voiteluaineet sekä
lämmitys- ja

moottoripolttoöljyt
kilpailukykyiseen hintaan!

H JA P MARTIKAINEN OY
Puh. 0400 55 9997

heikki@hpmartikainen.fi

MANNERKIVEN
LIIKENNE

Puh. 0208 494 335
www.mannerkivenliikenne.fi

Palvelemme ma-pe 8 – 20, la 9 – 17, su 10 – 16

puh. (019) 689 6600
Keskuskatu 12, Mäntsälä

www.mantsalanykkosapteekki.fi 

Terveytesi on meille ykkösasia!

MEILTÄ KAIKKI 
RAKENNUSALAN TYÖT

RAKENNUS TIKI OY
puh. 040 567 0571
Oravamarjantie 141, Mäntsälä

Puh./fax 019-687 4446. Avoinna ark. 9–17.
Linnatie 6, Mäntsälä (Maskun vieressä).

TUOTTEET JA TYÖKALUT KAASUT

Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

www.facebook.com/carpojat
carpojat@msoynet.com

Maisalantie 11,
Mäntsälä

p. 019-688 0126

Keskuskatu 1, 04600 Mäntsälä, p 019 6883810
mantsala@fennooptiikka.fi
Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-14
Nyt löydät meidät myös facebookista

Mäntsälä

Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä, p. 019-688 3810

Avoinna: ma-pe 9.30-17, la 10-14

Antti Metsä Oy
Sääksjärventie 651,
04630 Sääksjärvi

p. 0400 588 390
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Paikallista edelläkävijyyttä!
Tiesitkö, että täällä Mäntsälässä tehdään asioita alan kärkijoukoissa?

Nivosmeininkiin kuuluu se, ettei 
junnata paikoillaan vanhoissa 
uomissa, vaan haetaan uusia 

tapoja tehdä asiat – asiakkaiden ja 
ympäristön hyödyksi. Suomen älyk-
käin sähköverkkomme takaa lyhyet 
katkoajat, jos sellaisia sattuu tule-
maan. Vesihuollon puolella otimme 
ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
älymittarit, jotka löytävät mahdolliset 

Saat meihin yhteyden: 

Miten voisimme olla sinun arjessasi apuna? vuotopaikat kuuntelemalla vesiver-
koston kohinaa. Meiltä löytyvät myös 
uusimmat vaihtoehdot esimerkiksi 
kodin ja kiinteistön aurinkopaneelei-
hin, lämmitysratkaisuihin sekä yhä 
vain lisääntyvään sähköautoiluun. 
Kehitystyö on käynnissä jatkuvasti, 
jotta asiakkaidemme arki olisi mah-
dollisimman vaivatonta myös tulevai-
suudessa.

 Energiansäästö on nyt tärkeämpää 
ja ajankohtaisempaa kuin koskaan

Meidän suomalaisten energian-
kulutuksesta suurin osa muo-
dostuu arkisista asioista eli 

asumisesta ja liikkumisesta. Siksi jo 

Fiksusta ja säästeliäästä energiankäytöstä on hyötyä sinulle, 
yhteiskunnalle ja ilmastolle. 

Lisää energiansäästövinkkejä ja  
uutisiamme löydät osoitteesta: 

Alenna huonelämpötilaa
Jo yhden asteen alennuksella 

voit vähentää energiankulutusta 

Lyhennä suihkuaikaa
Veden lämmitykseen kuluu paljon 
energiaa, lyhennä suihkuaikaa ja 

vältä turhaa valuttamista.

Sammuta laitteet
Sammuta laitteet aina käytön jälkeen. 

Irrota laturit verkkovirrasta 
latauksen päätyttyä.

Sauno ripeästi
Mene saunaan heti sen lämmettyä, 

malttia löylyihin, kytke kiuas 
pois päältä lopetettuasi.

Seuraa kulutusta
Kulutusseuranta auttaa ymmärtämään, 

mihin ja milloin sähköä kuluu 
kotonasi.

pienillä muutoksilla tapoihin ja tot-
tumuksiin voit saada aikaan aitoja 
vaikutuksia: säästät paitsi energiaa 
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Vikailmoitukset
päivystysnumeroon

040 501 0335

Sähköposti
kiinteistohuolto@

tr-kiinteistohuolto.fi 

Ennakoivaa
kiinteistöhuoltoa.

TAITOTALO = AEL + AMIEDU
Valimotie 8, Helsinki 
010 80 80 90, asiakaspalvelu@taitotalo.fi

Tutustu tarjontaan osoitteessa 
taitotalo.fi

OPISKELE RAKENNUS- JA LVI-ALAN 
OSAAJAKSI TAITOTALOSSA!

Koulutamme rohkeita työelämän osaajia  
ja kehitämme työyhteisöjä. 

Meiltä löydät kattavan valikoiman ammatillisia 
tutkintoja, täydennyskoulutuksia sekä 
ammattipätevyyksiä. Yrityksille rakennamme 
yksilöllisen koulutuskokonaisuuden, joka vastaa 
tarpeisiinne ja toimialanne haasteisiin.

KOULUTUSTARJONNASTAMME LÖYTYY  
MUUN MUASSA
ilmamäärien mittaaja • IV-kanaviston puhdistaja 
• kosteuden mittaaja • KKL – kaukolämpötyön-
johtaja • LVI-alan ABC • lämpöpumppuasentaja 
• märkätila-asentaja • märkätilatöiden valvoja  
• panostaja • rakenteiden tiivistäjä •  
RTV – räjäytystöiden vastuuhenkilö • 
teräsrakenteiden palosuojamaalari •  
työnjohtaja • ylipanostaja 

KE-LA 21.-24.9.

TULOSSA:

HANKKIJA MÄNTSÄLÄ 
Perkkiönpellontie 1, 04600 Mäntsälä

Avoinna Löytölaarien ajan ke-pe klo 8-17 ja la 9-14
Puh. 010 76 83300

Puh. hinta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min

ETSITKÖ  
OMAA POLKUASI?

#TyöelämääVarten #omapolku  

Keudaan voit hakea  
joustavasti milloin vain  
jatkuvan haun kautta!

Tutustu tarjontaamme keuda.fi/koulutustarjonta  
ja kysy lisää Hakeutumispalveluista: 
puh. 09 2738 3700, hakeutumispalvelut@keuda.fi



Lions Club Mäntsälä

Kylmäalan erikoisliike
T:mi Ari Mellin p. 0400 826 200

 Mitsubishin ilmalämpöpumut
 Mitsubishin ilmasta veteen -lämmitysjärjestelmät

Mellin Oy p. 0400 826 200

Palveleva korumyymälä 
Kipan vieressä,
Keskuskatu 5.

Kauttamme saat myös 
kultasepän palvelut.

ASIANAJOTOIMISTO J. RAJAMÄKI OY
Sibeliuksenkatu 15 B, Järvenpää

Keskustie 4 B, Mäntsälä
puh. (09) 271 5507

Vantaan toimisto
Horsmakuja 8 A 3, 01300 Vantaa

Jyväskylän toimisto
Kauppakatu 18 C 28, 40100 Jyväskylä

www.ajo-opetuspiste.fi

Ilmoittautua voit joka päivä!

Energiatehokkaita tiloja
yrityksille ja yksityisille

Marko Mellin
puh. 0400 454 431

Ari Mellin
puh. 0400 826 200

HiusTaikurit

Syksyn brunssit 13.11. ja 10.12.

Kahvila Ulla ja Aleksanteri

Rengasmyynti Karvinen
Sepäntie 4, Mäntsälä, p. 019 687 2479

Parturi-Kampaamo & Kauneushoitola 

Secret Vision
p. 019-6888 001

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110



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

Lions Club Mäntsälä

T ZZ

Keskuskatu 12, (apteekin talo) Puh. 0400 417 347
Ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-16
Tilausten luovutus sop. mukaan.

Kukkakulmawww.Kukkakulma.net
Yrityskukat    Kauden kukat ja asetelmat    Kuljetuspalvelu

Keskuskatu 12, (apteekin talo) Puh. 0400 417 347
Ma-pe 9-18, la 9-15, su 10-14

Tilausten luovutus sop. mukaan.

Hammaslääkärit Jari Seraste, 
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi

MAALIT TAPETIT KALUSTEET LATTIANPÄÄLLYSTEET LAATAT LISTAT

Mäntsälä: Keskuskatu 10, puh. 019 687 2875 
 Palvelemme: ma – pe 7 – 18, la 9 – 14

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre

p. 050 306 6748
Kaakkumäentie 1-3

(Kotokartano) Mäntsälä

Myös kotikäynnit

Lahden

PALOKALUSTO

WWW.MANTSALABOWLING.FI
045 979 3252

VETERAANITIE 4, 2. KRS
04600 MÄNTSÄLÄ

SEURAA MEITÄ
SOMESSA MANTSALABOWLING

Jalkahoitola
Healthy Feet

JALKOJENHOIDON AT
SAIRAANHOITAJA

Myös koti- ja laitoskäynnit

Anu Mikkola
P. 045 1278 717

Keskuskatu 14, Mäntsälä
Tervetuloa!

Keskuskatu 14, Mäntsälä
Tervetuloa!

HierontaSatu
KOULUTETTU HIEROJA
URHEILUHIEROJA

Nettiajanvaraus: 
facebook/hierontasatu

hierontasatu.satu@gmail.com 
P. 040 151 5901

TALOYHTIÖT 
KUNTOON!

Keskuskatu 8, Mäntsälä, puh. 050 337 5770
email: antti@leivonen.com



Lions Club Mäntsälä

A
SIAKASETU 2022

-20%

HE

NKIVAKUUTUS

Alueesi aktiiviset kiinteistönvälittäjät!

Minna Tammiruusu
050 4200663

minna.tammiruusu@habita.com

Tuula Kuusisaari 
050 4200661

tuula.kuusisaari@habita.com

Habi ta  Mäntsä lä  
p. 010 5855 690   
Keskuskatu 12,  
04600 Mäntsälä   
mantsala@habita.com   
www.habita.com

Olemme mukana Mäntsälän perinteisillä Syysmarkkinoilla 24.9.2022. Silloin meillä on huikea markkinatarjous.



Lions Club Mäntsälä

KIVIMYYNTI OLLILA
Kivempi kiviliike

SÄLEVERHOT SUORAAN VALMISTAJALTA

RULLAVERHOT, LAMELLIVERHOT

VERHOILU & ENTISÖINTI
Kankaat, vaahtomuovit, tarvikkeet,
maalaukset, liimaukset, puutyöt ym.

rauli.juselius@mantsalanhuonekaluliike.fi 

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA 
– matkakumppanina arjessa ja juhlassa

Seurakunnan työntekijöiden puoleen 
saa kääntyä kaikissa elämäntilanteissa.

Tule mukaan! Tekemistä ja harrastus-
toimintaa järjestetään kaikenikäisille 
eri puolilla Mäntsälää.

   Verkkosivut:
   mantsalanseurakunta.fi 

   Facebook: 
   mantsalanseurakunta

   Instagram: 
   mantsalansrk        
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Heikkilän taksit
0400 600 806
0400 400 825
Varstatie 4, 04600 Mäntsälä
pekka-heikkila@hotmail.com

- Lukitukset ja turvajärjestelmät
- Asennus ja huoltopalvelu

Keskuskatu 7, 04600 Mäntsälä

Puh. (09) 274 7300

info@uudenmaanlukko.fi  www.uudenmaanlukko.fi

Päivystys 24 h 0400 602 566

TERVETULOA
MARKKINOILLE!

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

TERVETULOA!

  

Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l 
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden 
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu), 
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen, 
alustan kunnon tarkastuksen.

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

Meiltä myös monipuoliset  
autohuoltopalvelut määrä- 
aikaishuollosta korjauksiin.  
Tervetuloa!

Älä huolehdi, me huollamme!

Tigar
Edullinen  
eurooppalainen

*Talvirengassarjan hankintaan tai  
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden  
vaihtoon netissä!

Michelin
Kestävää  
turvallisuutta

BFGoodrich
Laatua hyvään  
hintaan

Michelin-kesärengassarjan ostajalle  
50 € lahjakortti kaupan päälle*

BFGoodrich-kesärengassarjan ostajalle 
30 € lahjakortti kaupan päälle*

in
ää 
suutta

n-kesärengassarjan ostajalleassarjjan ostajjalle

h
ään

kesärengassarjjjjan ostttttajjjjjjjallllllle

TURVALLISEEN SYKSYN AJOON 
EUROMASTERILTA
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Valtakunnallista Huonekasviviik-
koa vietetään monin tavoin ja ta-
pahtumin ympäri Suomea 19.–25. 
syyskuuta. Samalla juhlitaan myös 
Huonekasviseuran viisivuotista tai-
valta.

Uusien harrastajien määrä 
on kasvanut viime vuosina 
huomattavasti

Huonekasviharrastuksella on Suo-
messa pitkät perinteet jo 1700-lu-
vun lopulta asti, jolloin kartanoiden 
kasvihuoneissa aloitettiin kasvattaa 
koristekasveja kuten pelargonioita 
ja viikunoita. Reilu pari sataa vuot-
ta myöhemmin huonekasviharras-
tus on suosionsa huipulla. Korona-
pandemian aikana uusia harrastajia 
on tullut runsaasti, sillä kodin viih-
tyisyyteen ja sisustukseen on halut-
tu panostaa uusin vihrein ja värik-
käin keinoin.

Monet arvostavat huonekasvien 
huoneilmaa puhdistavia vaikutuk-
sia. Lisäksi huonekasvien kerrotaan 
myös vähentävän stressiä, ja lisäksi 
niillä on meihin ihmisiin rauhoitta-
va vaikutus. Kotitoimiston etätyö-
pisteen viherkasvi antaa energiaa ja 
nostaa tutkimusten mukaan työ-
tehoa. Nuorison parissa huonekas-
vi-innostus on ollut kasvussa, mikä 
näkyy muun muassa kasviaiheisil-
la Instagram-, Facebook- ja TikTok 
-tileillä, joilla on miljoonia seuraajia 
ympäri maailman.

Nyt juhlitaan Huonekasviviikkoa

Huonekasviharrastuksen voi aloittaa kuka vain joko pienesti ja isosti.

kä yli seitsemänkymmentä yhteis-
työkumppania ympäri Suomea ai-
na Helsingistä Ivaloon saakka. Nä-
mä tarjoavat seuran jäsenille tarjo-
uksia sekä järjestävät jäsentapahtu-
mia ympäri vuoden.

Huonekasviseura tarjoaa jäse-
nilleen mahdollisuuden osallistua 
kimppatilauksiin ja neljästi vuodes-
sa ilmestyvän Peikonlehti-julkaisun. 
Lisäksi seura auttaa jäsenistöään ja 
yhteistyökumppaneitaan myös jär-
jestämään tapahtumia ja hausko-
ja tempauksia. Seuran verkkosivuil-
ta löydät myös kasvikortiston sekä 
keskusteluyhteisön. Seura on myös 
Puutarhaliiton jäsen.

Valtakunnallisella 
Huonekasviviikolla useita 
tapahtumia

Juhlaviikon aikana järjestetään usei-
ta tapahtumia ympäri Suomea niin 
Huonekasviseuran jäsenien kuin 
yhteistyökumppanien toimesta. 
Luvassa on kasvitreffejä ja ruukku-
jahteja sekä live-esittelyjä harrasta-
jien toimesta. Myös Vuoden Huo-
nekasviharrastaja julkistetaan juh-
laviikolla.

Viikko huipentuu lauantaina 24.9. 
Vantaan monitoimikeskus Lumos-
sa järjestettäviin myyjäisiin ja seu-
ran historian ensimmäiseen huuto-
kauppaan, joka on avoin kaikille ja 
josta varmasti löytyy jotain aivan ai-
nutlaatuista.

Erikoisuuksia etsitään, 
mutta myös perinnekasvit 
kiinnostavat

Useat harrastajat ovat huomanneet 
metsästävänsä erikoisuuksia, ja so-
siaalisessa mediassa tulee vastaan 
uusia must have-kasveja viikoittain. 
Erikoisuuksien omistaminen ei kui-
tenkaan ole enää täysi mahdotto-
muus.

Samaan aikaan perinnekasvit se-
kä suvussa pitkään kulkeutuneet vi-
herkasvit kiinnostavat. Sata vuot-
ta vanha enkelinsiipi saattaa jatkaa 
kasvuaan jo neljännessä sukupol-
vessa. Vanhan kansan kiinanruusu 
herättää ihastusta, ja mummolas-
sa kukkinut kliivia loistaa oranssina 
opiskelija-asunnossa.

Lisääntynyt harrastajajoukko on 
myös innoittanut kotimaisia puu-
tarhoja viljelemään syksyyn huone-
kasveja. Moni haluaakin kesäkauden 
pääteeksi sisustaa kotiaan vihreällä.

Huonekasviseura ry 
täyttää viisi vuotta

Reilun 330 jäsenen Huonekasvi-
seura ry on voittoa tavoittelema-
ton yleishyödyllinen yhdistys, jon-
ka tavoitteena on tarjota jäsenil-
leen tietoa, taitoa ja oppia sekä yh-
teisön, jossa voi vaihtaa kuulumisia, 
kokemuksia ja tietysti myös kasve-
ja. Huonekasviseuralla on aktiivi-
set sosiaalisen median ryhmät, se-

Kuva Timo Taulavuori
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Elina Alanko
Kuva Elina Alanko

Mäntsälän Yrittäjien syysko-
kous pidettiin valtakunnal-
lisena Yrittäjän päivänä 5. 
syyskuuta. Kokous järjestet-
tiin etuajassa, koska tammi-
kuussa aloittanut puheen-
johtaja Suvi Pirkola erosi teh-
tävästään kesken kauden ja 
yhdistykselle tuli valita uusi 
puheenjohtaja mahdollisim-
man pian. 

Syyskokouksessa tehtä-
vään valittiin Jarmo Mäkeläi-
nen, joka on toiminut paikal-
lisen yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtajana viisi vuotta 
2000-luvun alkupuolella se-
kä sitä ennen Yrittäjien halli-
tuksessa varapuheenjohtaja-
na. Uusi puheenjohtaja aloit-
ti tehtävässään heti.

– Ensimmäisen yritykse-
ni perustin vuonna 1989. Si-
tä ennen olin palkkatyössä 
monenlaisissa eri tehtävissä, 
joissa sain valmiudet yrittä-
jyyteen. Yrittäjärjestöön lii-
tyin 1998, ja seuraavan vuo-
den syyskokouksessa minut 
valittiin hallitukseen, kertoo 
Jarmo Mäkeläinen.

– Perustimme silloin Mänt-
sälä Mielessä ry:n, jossa olin 

Mäntsälän Yrittäjien uusi puheenjohtaja Jarmo Mäkeläinen:

Mäntsälässä on kunnan ja yrittäjien yhteistyö hedelmällistä

ensimmäinen puheenjohtaja. 
Tällä hetkellä olen myös Su-
kuseura Koiviston Mäkeläi-
set puheenjohtaja. Mäntsä-
län Rotaryklubin president-
tinä olen myös toiminut, jat-
kaa Mäkeläinen.

Mäkeläinen viettää vapaa-
aikaa mökillä rentoutuen.

– Yritystoiminta vaatii 
myös irrottautumista yrityk-
sen asioista. Parhaiten ko-
en yrittämisen vastapainona 
mökkeilyn sekä myös metsän 
kunnostuksen, raivauksen ja 
polttopuiden teon. Nämä 
seikat pitävät mielen virkeä-
nä ja kohtuullisen kunnon yl-
lä, toteaa Jarmo Mäkeläinen.

Mäkeläinen osti vuonna 
1981 kotitilan vanhemmil-
taan ns. syytinkisopimuksel-
la. 

– Toimin niinsanottu-
na kuutamoviljelijänä. Tilan 
omistan edelleen, pellot ovat 
vuokrattuina ammattiviljeli-
jällä, sanoo Mäkeläinen.

Ensimmäisen yrityksensä 
Mäkeläinen aloitti komman-
diittiyhtiönä, joka myöhem-
min muutettiin osakeyhti-
öksi.

– Valmistimme metalli-
tuotteita aina jääkiekkope-

laajien kypäräristikoista sai-
raalakalusteisiin. Teimme 
myös tiekaiteen osia ja rau-
tarakenteita. Myöhemmässä 
vaiheessa valmistimme kyl-
pyhuoneiden tukikaiteita se-
kä valaisintarvikkeita. Tänä-
päivänä omistan osakeyhti-
ön, joka omistaa teollisuus-
hallin, joka on vuokralla, jat-
kaa Mäkeläinen.

– Ollessani aikaisemmin 
yrittäyhdistyksen puheen-
johtaja, meillä oli hyvä yhteis-
henki, teimme asiat yhteen-
hiileen puhaltamisen voi-

malla. Toivon ja uskon, että 
niin tulee tapahtumaan jat-
kossakin. Jäseniltämme olen 
kuullut, että asioita toivo-
taan hoidettavan paikallista-
solla, niin tapahtumien kuin 
myös retkien suhteen. Tiedo-
tus on myös ollut esillä. Pu-
heenjohtajana pidän näitä 
asioita esillä, sekä ehdotto-
masti haluan jäseniltä vink-
kejä toimintaan, toivoo Jar-
mo Mäkeläinen.

Mäntsälän Yrittäjillä on 
paikallisyhdistyksenä paljon 
erilaista toimintaa ja kontak-
teja kunnan päättäviin eli-
miin. Uutena puheenjohta-
jana Mäkeläinen toivoo, että 
sama tulee jatkumaan. 

– Kun tunnemme heidät, 
voimme viedä kiusallisiakin 
asioita mäntsäläläisiltä yrit-
täjiltä päättäjien tietoon. 

Kuntapäättäjille Mäkeläi-
nen lähettää terveisiä.

– Kun kohtaamme, voitte 
ottaa hihasta kiinni ja vaihtaa 
muutaman sanan, pääsään-
töisesti en ole enää kiireinen. 
Mäntsälässä on ollut kunnan 
ja yrittäjien yhteistyö hedel-
mällistä. Tapaamisia on sään-
nöllisesti ja toivon niiden jat-
kuvan, miettii Jarmo Mäke-
läinen. 

Mäntsälän Messut 
huhtikuussa 2023

Mäntsälän Yrittäjien syysko-
kouksessa esiteltiin tulevaa 
toimintaa. 

Yrittäjille järjestetään 
avoin tilaisuus Mäntsälän 
kunnantalolla 29.9.2022 klo 

18. Tilaisuudessa keskustel-
laan yritysten kehittämis-
palveluista, rahoituksesta ja 
kunnan hankinnoista yhdes-
sä kunnan, Mäntsälän Yri-
tyskehityksen ja paikallisten 
yrittäjäjärjestöjen edustajien 
sekä kunnan luottamushen-
kilöiden kanssa. Tilaisuuden 
järjestää Mäntsälän kunnan 
elinkeinoasiain neuvottelu-
kunta.

Keväällä järjestetään 22.-
23.4.2023 Mäntsälän Messut 
Monitoimitalossa ja sen pi-
ha-alueella. Messujen infoil-
ta järjestetään 28.9.2022 klo 
17.30 Suurlavalla.

Elokuussa 2023 on ohjel-
massa perinteiset Harrastus-
messut.

Mäntsälän Yrittäjät valitsi 
syyskokouksessaan hallituk-
sen jäseniä kaudelle 2023-
2024. Erovuoroisista valittiin 
uudelleen Eero Kokko, Eija 
Raunio ja Maarit Puirava se-
kä uutena hallitukseen Ant-
ti Pulkkinen. Hallituksessa 
jatkavat Tanja Paasonen, Ju-
lia Loukia, Tarmo Kämppi ja 
Mari Virolainen. Toiminnan-
tarkastajiksi vuodelle 2023 
valittiin Elina Alanko ja Hele-
na Vainio, varalle Kari Kuisma 
ja Pentti Sorkio.

Mäntsälän Yrittäjien syys-
kokouksessa valittiin uu-
deksi puheenjohtajaksi Jar-
mo Mäkeläinen (kuvas-
sa vas.). Yrittäjäyhdistyk-
sen varapuheenjohtaja Eero 
Kokko ojensi kukat uudelle 
puheenjohtajalle.
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Kuva Janne Mikkila

Näyttelyt ja
kulttuuripolut
Runopolku 
Paikka: Apposelta joen-
vartta terveyskeskukselle

19.9.2022-14.10.2022, 
toteutus Yhteislaulun ja 
runonaika kurssilaiset. 
Järj. kansalaisopisto.

Kirjaston näyttelyt
Norden-

skiöld -aiheinen kirjas-
tosuunnistus lapsille.

”Kirstin 
kynästä” -näyttely
sekä terveisten ja
merkkipäiväonnittelujen 
jättömahdollisuus

Ehnroos-huoneessa 
Johanna Hakkarainen: 
”Olipa kerran
metsässä...”

Pitäjäntuvan näyttely

luontokuvanäyttely 
”Neljä vuodenaikaa”

 Ajalla: la 8.10. – su 
16.10. Näyttelyn avajai-
set la 8.10. klo 12.00.

Pitäjäntuvan aukioloajat 
kulttuuriviikolla:

Ti 11.10. – pe 14.10.
klo 14.00 -16.00

Elokuvat

ke 12.10.

ennakoidaan…
Kulttuuriperintöiltana 

meijerillä keskiviikkona 

sälän kulttuuriperinnöstä, 
arkeologiasta tai vanhojen 
rakennusten kunnostami-

Järj. kunnan museopalvelut 

Aluemuseo.

suvun henkinen perintö, 
aineeton pääoma ja Adolf 
Nordenskiöld” Pitäjäntuval-

tisen historian dosentti, 
Helsingin Yliopisto.  Tilai-

Ystävineen - konsertti,

.

Maanantai 10.10.

meijerillä klo 13-16.
Yhteislaulua ja karaokea. 

taina 10.10. klo 18.00. 

laulajaiset: Taas syksy on, 
on jo lokakuu.

kahvitarjoilu.
Järj. kansalaisopisto.

Digicafe klo 9-11
kirjastossa.

Nuorisotapahtuma: Hoh-

vapaa pääsy, järj. kunnan 
nuorisopalvelut.

Lauantai 15.10.

ja sosiaalinen media.

Tapahtumien järjestäjät

Blueskonsertti:

Pepe Ahlqvist ja Helge

The BIG BLUES
SMOKEY Blues Band
Juhlassa mukana

GÖRAN ASPLUND
Vocalist/Smokey BB

PEPE AHLQVIST
Vocalist, guitar

HELGE TALLQVIST
Harp

Tiistai 11.10.

Teatteriesitykset: Teatteri 

perheen lastenteatteri-
esityksen Adalmiinan

ilmoittauduttava:

illassa kirjastossa Eeva 

klo 18-19, vapaa pääsy.

klo 18.00 kirjastossa.

meijerillä, vapaa pääsy,

Keskiviikko 12.10.

klo 10 kirjastossa.

Esiintymässä Ellun kamut. 
Järj. kansalaisopisto.
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Junamatkailu on aina ilmas-
toteko ja usein myös omalla 
autolla matkustamista edul-
lisempaa. Kansainvälinen au-
toton päivä näkyy VR:n lähi-
junissa monin tavoin.

Torstaina 22. syyskuuta 
juhlimme autotonta päivää 
kahdeksalla lähiliikenteen 
asemalla ja VR:n lähijunis-
sa. Junakyyti on hyvä valinta 
muulloinkin kuin kansainvä-
lisenä teemapäivänä.

– Autolle kannattaa an-
taa vapaapäivä tai useampi-
kin, ja siirtyä matkustamaan 

Arvonnan voittaja saa vuoden lähijunamatkat ilmaiseksi

VR:n lähiliikenne juhlii autotonta päivää
hiilineutraaliin junaan. Esi-
merkiksi liityntäpysäköinte-
jä hyödyntämällä voi arki-
matkustuksessa säästää sekä 
matka-aikaa että rahaa, VR:n 
lähiliikennejohtaja Anu Pu-
nola sanoo.

Autottomana päivänä on 
myös tilaisuus osallistua ar-
vontaan, jonka pääpalkinto 
on vuoden työmatkat lähiju-
nalla sekä hemmottelupäivä 
autolle. Arvontaan voi osal-
listua nettisivulla vr.fi/vaih-
da-junaan.

VR:n henkilökuntaa on au-

tottoman päivän aikana kah-
deksalla merkittävällä lähilii-
kenneasemalla tapaamassa 
matkustajia ja jakamassa hy-
vää autottoman päivän tun-
nelmaa. Asemat ovat Helsin-
ki, Tikkurila, Järvenpää, Hy-
vinkää, Riihimäki, Tampere, 
Lahti ja Kouvola.

Muutamissa lähijunissa 
esiintyy päivän aikana myös 
artisteja soittamassa live-
musiikkia matkustajien ilok-
si. Musiikkiesityksiä voi bon-
gata VR-lähiliikenteen junis-
sa aamusta alkuiltaan saakka.
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Keskuskatu 5, Mäntsälä
p. 040 750 8777

kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi 
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE

Noutopiste

Ihania
MUISTI-
KIRJOJA,
VIHKOJA
ja PISTE-
KIRJOJA

Uusia
TEHTÄVÄ- ja
PUUHAKIRJOJA lapsille

NYT KALENTERIOSTOKSILLE!

Ä
A lapsilleA

Rentoudu
käsitöiden
parissa!

Enni
Mustosen
tuotantoa

nyt JÄTTI-
POKKAREINA

Vuoden 2023
KALENTEREITA
saapunut
myymäläämme

UUTUUSKIRJOJA

Hyvä valikoima
LUKUVUOSI-

KALENTEREITA 2022-23
MATKA-
PALVELU-
ASIAMIES

Laadukkaat TOIMISTOTARVIKKEET
 mapit  muovi- ja kansiotaskut
 nitojat ja niitit  rei´ittäjät
 kynät  lasku- ja kuittilomakkeet
 ajopäiväkirjat  kassa- ja hinnoittelurullat
 tilivihkot  muistikirjat
 valkoiset ja värilliset tulostuspaperit
 kirjekuoret  ym. toimiston pientarvikkeet

Kipa on myös ASKARTELU-

ja TAIDETARVIKEKAUPPA

Tule tutustumaan valikoimaan!

U-

eenn

UUUU

s
my

T

Paljon erilaisia 
SIENIKIRJOJA

Palvelemme KESKIVIIKKOISIN

pidennetyllä aukiololla
klo 19 asti.

la

- seinäkalenterit
- mappikalenterit
- memot
- Yliopiston almanakat

- taskukalenterit
- ajanvarauskalenterit
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Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput

Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofficen parhaat 
pumput

Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike 
MELLIN OY

Ari Mellin  0400 826 200 
Miko Mellin  0405 496 702 
Jami Mellin  0405 496 703www.mellinoy.fi                 

Taksipalvelu Riitta Heikkilä
044 060 0806

1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen

Heikkilän taksit
0400 600 806

Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit

- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

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

jaakko.keipi@gmail.com

Taksi ja
invakyydit, 
kelakyydit

Tilataksi 
Luoma Oy

0400 878 495
0400 314 672

Invataksit 0400 310 618
Taksit  0500 666 460
Taksibussit 0400 360 611
1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi 

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

Vuoden
yrittäjä 
2016

Inva-
kuljetuksia

yli 30 vuotta!

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

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

Puh. 040 567 0571

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY

Maatalouskoneet liikenteessä

Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn

OSA 42. Lähde: Jari Heikkilä

Eteen voi tulla yllättäen työkone hidas tai suuri, 
siksi maaseudulla hiljaa aja, ettei käy huono tuuri. 

Edessä on pian puinti- ja kyntöajat, työkoneen 
leveys ylittää usein ajokaistan leveysrajat.

Väistämiseen / ohittamiseen ei aina ole tarpeeksi 
tilaa, siksi älä liian lähelle työkonetta itseäsi hilaa.
Älä kiroa, vaan perässä jatka, yleensä työkoneella 

ei ole talliin tai pellolle pitkät siirtymämatkat.
Ennen ohitusta tulee riittävän ajoissa toiselle

kaistalle siirtyä, että ohitus ehtii
työkoneen kuljettajan peiliin piirtyä.

Tule ajoneuvosi kanssa kuolleesta kulmasta pois, 
jotta työkoneen kuljettaja ajoissa

ohitusaikeesi ennakoida vois.
Suin päin toiselle kaistalle älä siis poukkaa,

sillä työkone voi keskellä metsää /
peltoa vasemmalle liittymään koukkaa.

Ennakoi ennen ohitusta koneen liikkeitä tai miten 
vilkkua käyttää, ohita vasta,

kun tila vapaalta edessä näyttää.
Puolin ja toisin ohitus-/ kääntymisen aikeesi
tulee näyttää, muista, että koneen/kärryn

perä kääntyessä tilaa käyttää.
Vältä siis ohittamiseen lähtemisessä hoppua,
sillä kääntyessä peräylityksen takia voi tila 

toiselta kaistalta loppua.
Monesti tiellä näkyvä vilja / savi voi

liukkauteen johtaa tai seuraavan
mutkan / mäen takana työkone sinut kohtaa.

Nyrkkiä älä siis näytä,
vaan riittävää varovaisuutta ja hiljaista vauhtia 

työkoneen läheisyydessä käytä.
On siis parempi varoa traktorin peräkärryä

ja puimurin työpöytää,
kun sen kyljestä / perästä itsensä löytää.

Älä siis kiroa, vaan varovaisesti kierrä,
kun maatalouskone on tiellä.

Keusotessa on vietetty viime 
viikolla asiakas- ja potilastur-
vallisuusviikkoa. Teemavii-
kon aikana haluttiin tuoda 
tutuksi esimerkiksi sitä, mil-
lä käytännön keinoilla voim-
me jokainen edistää omaa ja 
läheistemme lääkitysturval-
lisuutta. Asiakas- ja potilas-
turvallisuus syntyy sote-am-
mattilaisten ja asiakkaiden 
yhteistyönä. Osana teema-
viikkoa on tuotu esiin Keus-
otessa tehtyjä asiakas- ja po-
tilasturvallisuutta kehittänei-
tä toimenpiteitä.

16. syyskuuta viikko hui-
pentui merkittävien tunnus-
tusten jakamiseen: Keusoten 
potilas- ja asiakasturvalli-
suustyöryhmä palkitsi kak-
si asiakas- ja potilasturval-
lisuustekoa työntekijöiden 
ehdotusten joukosta ja lisäk-
si luovutettiin Suomen Poti-
las- ja asiakasturvallisuusyh-
distys ry:n myöntämä poti-
las- ja asiakasturvallisuuden 
ansiomerkki.

Toiseksi Keusoten vuo-
den asiakas- ja potilastur-
vallisuusteoiksi valittiin työ-
ryhmä, joka on toteutta-
nut ohjaavia tarkastuskäyn-
tejä ikäihmisten ympärivuo-
rokautisten palveluiden yksi-
köissä. Työryhmän painopis-

Keusotessa on edistetty asiakas- ja 
potilasturvallisuutta ansiokkaalla toiminnalla
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Keusote 
palkitsi vuoden asiakas- ja potilasturvallisuuste-
oista hoitaja Riku Heinisen sekä ikäihmisten 
ympärivuorokautisten palveluiden tarkastus-
käyntien tiimin. Lisäksi Suomen potilas- ja 
asiakasturvallisuusyhdistys ry myönsi ansiomer-
kin Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmälle.

te on ollut lääkehoidon tur-
vallisuuden edistämisessä 
ohjaavilla tarkastuskäynneil-
lä ikäihmisten ympärivuoro-
kautisiin palveluihin. Työryh-
män tekemät tarkastuskäyn-
nit ovat kohdistuneet jo yli 
40 yksikköön ja yhteensä yli 
1700 asiakkaaseen.

– Asiakas- ja potilastur-
vallisuus on jokaisen mei-
dän työntekijämme työn yti-
messä ihan jokaisena päivä-
nä. Työryhmämme sai alkun-
sa oikeastaan siitä, että halu-
simme yhdistää tutustumis-
käynnit ja tarkastuskäynnit. 
Aluksi emme itsekään tien-
neet, kuinka hieno kokonai-
suus tästä syntyi. Kaikkien 
vahva sitoutuminen yhtei-
seen tekemiseen on mahdol-
listanut sen, ettei tule monia 
erillisiä käyntejä yksiköihin, 
vaan toimitaan yhdessä. Täs-
tä on tullut paljon kiitosta 
yksiköiden henkilöstöltä, ker-
tovat työryhmän suunnitte-
lija, proviisori Suvi Hakoinen 
ja ikäihmisten ympärivuoro-
kautisten palvelujen päällik-
kö Johanna Kiianmies.

Hakoinen ja Kiianmies ovat 
otettuja työryhmän saamas-
ta palkinnosta:

– On äärimmäisen hienoa, 
että tekemämme työn mer-

kityksellisyys on huomat-
tu. Se auttaa laajentamaan 
hyvää toimintatapaa myös 
muualla Keusotessa, kerto-
vat Hakoinen ja Kiianmies.

Keusote palkitsee tiimin 
erityisesti lääkehoidon tur-
vallisuuden edistämisestä tii-
viillä ja avoimella yhteistyöl-
lä. Palkitut työntekijät ovat 
Kaisa Rajala, Johanna Kiian-
mies, Suvi Hakoinen, Laura 
Turunen, Taina Hindrell, Tuija 
Nuutinen, Kati Rautio, Sanna 
Hesanto, Heidi Ahlberg, Sa-
rianne Jyrkkänen, Jenni Kek-
konen, Emmi Raudaskoski ja 
Leila Tenhunen.

Myös yksittäisten työnte-
kijöiden oma-aloitteisuudel-
la ja aktiivisuudella on mer-
kittävä vaikutus potilas- ja 
asiakasturvallisuuteen. Toi-
sena vuoden asiakas- ja po-
tilasturvallisuustekona pal-
kittiin Hyvinkään terveysase-
man hoitaja Riku Heininen.

Heininen ennakoi esimer-
killisesti vaaratilanteita puut-
tumalla elvytyskärryn toi-
mintavalmiuteen. Hänen toi-
mintansa johti uuteen sys-
temaattiseen toimintata-
paan, jossa terveysasemal-
le nimettiin elvytyskärryvas-
taava ja luotiin tarkastusru-
tiinit. Näin pystytään takaa-
maan harvoinkin käytettävi-
en välineistöjen jatkuva toi-

mintavalmius.
Tunnustusta pitkäjäntei-

sestä työstä erityisesti lää-
kehoidon kehittämisessä 
myönnettiin Keusoten lää-
kitysturvallisuustyöryhmäl-
le. Työryhmälle myönnettiin 
Suomen Potilas- ja asiakas-
turvallisuusyhdistys ry:n po-
tilas- ja asiakasturvallisuuden 
ansiomerkki.

Työryhmä on ansiokkaas-
ti yhtenäistänyt kuuden kun-
nan välisiä lääkehoidon oh-
jeita, koulutuksia ja osaami-
sen varmistamis- ja lupakäy-
täntöjä. Sen rooli riskien tun-
nistamisessa ja ehkäisyssä on 
merkittävä. Työryhmän to-
teuttama yhteistyö kunta-
toimijoiden, kuten varhais-
kasvatuksen, kanssa varmis-
taa lääkitysturvallisuutta ko-
ko alueella.

Keski-Uudenmaan sote on 
edelläkävijä sote-palveluiden 
kehittämisessä. Kuntayhty-
mään kuuluvat Hyvinkää, Jär-
venpää, Mäntsälä, Nurmijär-
vi, Pornainen ja Tuusula.

Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymä muuttuu Kes-
ki-Uudenmaan hyvinvointi-
alueeksi 1.1.2023. Keski-Uu-
denmaan hyvinvointialue 
vastaa jatkossa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä pe-
lastuspalveluiden järjestämi-
sestä.

Palvelemme
Mäntsälän keskustassa
pidennetyllä aukiololla

KESKIVIIKKOISIN
klo 19 asti

joulukuun
loppuun saakka

Tervetuloa ostoksille!

RTV Mäntsälä
Marjokoti

Secret Vision
Keskustien Kello ja Kulta

SunTukka
Ykkösapteekki
Fenno Optiikka

KIPA-kirjakauppa

TTTT rrrr aaaaaaavvvv aaaaaaaaaaaaaaeeee ssssssttttttttooooo ooooooooooooTTTTTTTerrvveeeettttuuuuuulloooooaa ooosstttoookkkkkksssssssssssssssiiiiiillllllllllllllllllllee!!TTTT rrrrvveetuuuuuuulll kkssssssiillllll !!oooooooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeee!!!TTTTeeerrvv llollooooaa oooossttttottoo llelee!!
Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan

p. 0400 651 856.
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Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16

Apteekkipalvelua Mäntsälässä vuodesta 1888.

The BIG BLUES
SMOKEY Blues Band

Kulttuurimeijeri Mäntsälä la 15.10. klo 19

Juhlassa mukana

GÖRAN ASPLUND
Vocalist/Smokey BB

Yrjö Putkinen
Guitars Guitar

Kari Alanko
Bass

Markus Grönroos
Drums

PEPE AHLQVIST
Vocalist, guitar

HELGE TALLQVIST
Harp

Vauvan päivä on VauvaSuo-
mi ry:n lanseeraama valta-
kunnallinen tapahtuma, jo-
ta vietetään nyt jo viidettä 
vuotta. VauvaSuomi on vau-
vaperheiden etujärjestö, jon-
ka toiminnan tavoitteena on 
Suomi, joka iloitsee vauvois-
ta ja vauvaperheistä. Mäntsä-
lässä järjestetään nyt jo toista 
kertaa Vauvan päivän tapah-
tuma perjantaina 30. syys-
kuuta klo 9 alkaen seurakun-
takeskuksen tiloissa (Urhei-
lutie 1).

Mukana tapahtumaa jär-
jestämässä ovat Hyvinvoin-
tineuvola, Kansalaisopisto, 
Musiikkiopisto, Avoin päi-
väkoti Metsätonttu, MLL:n 
Mäntsälän osasto, Kirjasto ja 
Mäntsälän seurakunta.

Päivän ohjelmassa on mm. 
klo 9.15 Perhejumppaa, Päi-
vi Salenius Mäntsälän opisto, 
klo 10.00 Vyöhyketerapeut-
tinen unihieronta vauvalle, 
Pirita Sassi, klo 10.45 Vauva-
muskari, Johanna Kilki, Por-
voonseudun musiikkiopisto.

Tapahtumassa on Neuvo-
lan neuvontapiste, vauvaper-
heille suunnattujen palvelui-
den esittelyä. Lastenvaattei-
den ja -tarvikkeiden sekä äiti-
ys- ja imetysvaatteiden vaih-

Valtakunnallisen 
Vauvan päivän tapahtumaa 
vietetään Mäntsälässä

totori ”Vie mennessäsi, tuo 
tullessasi”. Voit tuoda alle 120 
senttisiä vaatteita lahjoitetta-
vaksi tarvitsevalle.

Vaatteita voi tuoda etukä-
teen seurakunnan perheker-
hoihin ja avoimeen päiväko-
tiin aukioloaikoina. (Perhe-
kerhot ma klo 17.30–19.30, ti 
klo 10–12, ke klo 9–11. Avoin 
päiväkoti Metsätonttu ma ja 
ke klo 9–12, 13–15.30 ja pe 

klo 9–12). Tuothan vain sel-
laista mitä itsekin voisit vie-
lä käyttää.

Tarjolla maksutonta väli-
palaa, kahvia ja teetä. Rauhal-
linen imetysnurkkaus, mah-
dollisuus lastenruokien läm-
mittämiseen. Isommille si-
saruksille leikkinurkka ja pii-
rustuspiste. Ota oma alusta 
mukaan vauvalle muskaria ja 
hierontaa varten.


