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Tänään lehdessä:
Pyörähuolto M. Mattila palkittiin
Mäntsälän kunnan ja Yrityskehityksen
Nuori Yritys 2021 -palkinnolla ............. s. 2
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Kirkonkylän koulun 2. b. kävi
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Joulukuun aukioloajat
ke-pe klo 14-18, la klo 10-15.
Leipomo kiinni 24.12.-6.1.2022

Puuseppä Minna Karaste
tekee puusepän töitä
Pinea Sisustus -yrityksessään ............. s. 12

Turvallista ajoa
koko renkaan
käyttöiän ajan

UUTUUS!

UltraGrip Arctic 2

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

205/55 R 16 579 €
/ sarja alle asennettuna

CrossClimate+
205/55r16
Tarjoushintaan

479€

Sijaisautot

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

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

Kustavin
Savipajan

alusvaatteet

Mäntsälä
-mukit

49,49,-

20,-

villasilkkiä:
pitkähihainen paita

pitkikset

Kivat asut
joulukauden
juhlahetkiin,
TULE
TUTUSTUMAAN

sarja
asennettuna

Ilmastointilaitteen täyttöhuolto

79

€

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

Katsastuspalvelu

Tam Silkin
kotimaiset, lämpimät

UltraGrip Ice 2

Luotettava kitkarengas
äärimmäisiin talvioloihin

Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

Hirvihaarantie 264, 04680 Hirvihaara
QrJOGP!WJMKBUIFSLVUà
UJMBVLTFU!WJMKBIFSLVUà UVPUFUJMBVLTFUKBUBSKPVTQZZOOÕU
www.viljaherkut.fi

EUROMASTER PALVELEE
TALVIRENGASVERTAILUN
VOITTAJA (11/21)

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

Leipomon
1-v kakkutarjoilu
la 4.12.
klo 10 -15

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!

Kalevantulen

kynttilöitä

Uusi erä
keraamisia
Harvest Timetonttuja ja
tontturinkejä

LaFilia
K k k t 8,
Keskuskatu
8 04600 Mäntsälä
Mä t älä
avoinna ma-pe 11 – 17.30, la 10 – 14
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MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Vuokko
Leirimaa
hyvinvointipäälliköksi

Pyöriä ja talviurheiluvälineitä huoltavalle
Pyörähuolto M. Mattilalle Nuori Yritys 2021 -palkinto
Kuva Iida Latvio

Kuva Iida Latvio

Iida Latvio Mattila perustikin pyöräOsoitteessa Laurintie 2 sijaitseva Pyörähuolto M. Mattila palvelee monipuolisesti eri
urheilulajien harrastajia. Yrittäjä Miikka Mattila huoltaa
pyöriä ja suksia sekä teroittaa luistimia.
Ennen oman yrityksensä perustamista Mattila ehti työskennellä Mäntsälän
Kesportissa lähes 15 vuoden
ajan. Kaupan muiden askareiden lisäksi Mattila teki samoja töitä kuin tällä hetkellä, huolsi pyöriä ja suksia sekä teroitti luistimia. Ajatus
omasta yrityksestä tuntui
kuitenkin houkuttelevalta.
Mattilan isä Jouni Mattila
on ollut yrittäjä 1980-luvulta asti. Lisäksi 15 vuotta samassa työpaikassa ollut nuorempi Mattila ajatteli, että aikansa kutakin. Vuonna 2017

Kuvassa yrittäjä
Miikka Mattila takanaan
kiinteistö, jossa toimii
sekä Pyörähuolto M.
Mattila että Mattilan isän
Autohuolto J. Mattila.

Tervetuloa glögille ja tutustumaan
.H©©©NOR©©¯©.HVNXVNDWX©©0lQWVlOl
Keskustellaan mm.
WHVWDPHQWHLVWD©HGXQYDOYRQWDYDOWDNLUMRLVWD©
SHULQW|õ©MD©ODKMDYHURLVWD©VHNl©DVXQWRNDXSRLVWD

huollon isänsä yrityksen, Autohuolto J. Mattilan, viereen.
Mattila on ollut päätökseensä tyytyväinen. Yrittäjyyden parhaaksi puoleksi hän
mainitsee ”oman itsensä herruuden”. Vaikka aukioloajoissa lukee, että liike on suljettu
iltaisin ja viikonloppuisin, tekee Mattila töitä sopimuksen
mukaan. Aina saa soittaa, jos
pyörä tai talviurheiluvälineet
kaipaavat huoltoa.
Mattila kertoo työn olevan pitkälti sesonkiluonteista. Kun lumet maaliskuussa
sulavat, seuraavat kuukaudet
ovat pyörähuoltojen osalta
kiireisiä. Luistinten teroituksessa piikki puolestaan näkyy
silloin, kun ulkojäät avataan.
Jäähallia käyttävät jääkiekkoilijat ja muut luistelijat asioivat Mattilan luona ympäri vuoden. Mikäli talvi on luminen, suksien huoltoja tehdään runsaasti. Esimerkiksi viime talvena hiihdettiin
niin paljon, että suksivoiteista oli pulaa lähes koko maassa. Vastaavasti lumettomina
talvina kysyntää on lähinnä
pyörien huollolle.
Kaiken kaikkiaan Pyörähuolto M. Mattilan asiakaskunta on laajaa, yrityksen ovat löytäneet kaikenikäiset vauvasta vaariin. Tällä hetkellä monet ovat ryhtyneet valmistautumaan jo talvikauteen. Suksia ja luistimia
on kaivettu esiin, ja pyörähuoltoja tehdään vähenevissä määrin.
Lokakuussa järjestetyssä Mäntsälän Yrittäjien Yjuhlassa Mattilan yritys palkittiin. Mäntsälän kunta ja
Mäntsälän Yrityskehitys
myönsivät Pyörähuolto M.
Mattilalle Nuori Yritys 2021
-palkinnon. Mattila on palkinnosta yllättynyt ja hyvin
otettu:
– Jotain on taidettu tehdä
oikein.
Urheiluvälineiden huoltamisen lisäksi Mattila myy
lajeihin liittyviä tarvikkeita, esimerkiksi jääkiekkoilijoille mailateippejä. Muutamia käytettyjä pyöriäkin löytyy myynnistä. Mattila haluaa kuitenkin olla varma pyörän taustoista ostaessaan sen.
Varastettuja pyöriä kun yritetään kaupata paitsi internetin kautta myös suoraan alan
yrityksille. Sellaiselta Mattila
haluaa välttyä.

Lue
näköislehti

SHUKHMXULVWLW½©©©©©©S©©©
WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLW½©
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www.mantsalan
sanomat.fi

Mäntsälän Mieskuoron

”Me käymme Joulun viettohon”

Joulukonsertit

Miikka Mattila vaihtaa pyörään nastarenkaita talviajoa
varten.

Pornaisten Mika Waltarin koulussa
ti 14.12.2021 klo 18.00
Mäntsälän Seurojentalolla
to 16.12.2021 klo 18.00
+PIUBB%JSDBOU1FLLB*ULPOFOr4ÅFTUZTQJBOP3JTUP4JOLLPOFO

STIPENDIT, URHEILUTEKO JA KULTTUURITEKO
VUONNA 2021 MENESTYNEIDEN
URHEILIJOIDEN STIPENDIT
Mäntsälän kunta huomioi vuonna 2021 menestyneet
urheilijat varaamalla määrärahan stipendien myöntämistä
varten. Urheilija itse tai urheilijan edustama seura voi hakea
stipendiä, sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemuksen
liitteenä tulee olla virallinen tai oikeaksi todistettu jäljennös
tuloksesta.

Pääsylipun hinta 15 euroa.
Lippujen ennakkomyynti Kipa-kirjakauppa Mäntsälä (käteismaksu).
KORONAPASSI. Mäntsälän konsertti taltioidaan.

VUODEN 2021 URHEILUTEKO
Mäntsälän kunta haluaa kannustaa edelleen kuntalaisia,
yhteisöjä sekä liikunnan ja urheilun parissa toimivia
jatkamaan hyvää työtä valitsemalla vuoden urheiluteon.
Tämä kunniamaininta luovutetaan henkilölle, seuralle, tai
yhteisölle, joka on vuoden aikana osoittanut liikunnallista
asennetta, tahtoa ja esimerkillistä hyvää, josta muut
voivat ottaa oppia. Teko voi olla esim. urheilusaavutus,
valmentajana ansioituminen tai taustavaikuttamista, joka on
edistänyt merkittävästi liikunnan ja urheilun harrastamista tai
sen mahdollisuuksia esimerkiksi omalla kylällä.
Ehdotuksen vuoden urheiluteoksi voivat tehdä kaikki
kuntalaiset, sitä varten laaditulla lomakkeella.
Stipendi- ja vuoden urheiluteko hakemukset pyydetään
toimittamaan kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin 7.1.2022
mennessä osoitteella, Mäntsälän kunta, Liikuntapalvelut,
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Lomakkeita ja tarkemmat stipendin myöntämisperusteet
ovat stipendisäännössä, joka on saatavilla palvelupiste
Vinkissä. Lomakkeet ovat saatavina myös kunnan kotisivuilla
[[[QERXWEPEƼ
VUODEN 2021 KULTTUURITEKO
Mäntsälän kunta palkitsee vuosittain vuoden kulttuuriteon
tunnustuspalkinnolla. Kulttuuriteko voi olla muun muassa
tuote, palvelu, taideteos, tapahtuma tai esitys. Palkinnon
saaja voi olla mäntsäläläinen organisaatio, yhdistys
tai henkilö. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on
olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut
tai monipuolistanut kunnan kulttuurisektoria. Kulttuuriteon
vaikuttavuus on ollut merkittävä omassa kunnassa,
mahdollisesti myös valtakunnallisesti tai kansainvälisesti ja
se on koskettanut laajasti kuntalaisia tai mahdollisesti myös
ihmisiä yli kuntarajojen.
Ehdotuksen vuoden kulttuuriteoksi voivat tehdä kaikki
kuntalaiset, sitä varten laaditulla lomakkeella.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN
TAPAHTUMAT
MÄNTSÄLÄSSÄ 6.12.2021
LIPUNNOSTO
kunnantalolla klo 9
JUHLAJUMALANPALVELUS
Mäntsälän kirkossa klo 10
MUISTOHETKI SANKARIHAUDOILLA
jumalanpalveluksen jälkeen
KAHVITARJOILU
seurakuntakeskuksessa

Mäntsälän kunnan hyvinvointilautakunta valitsi kokouksessaan 11.11.2021 yksimielisesti avoinna olleeseen hyvinvointipäällikön
virkaan yamk Vuokko Leirimaan 1.12.2021 alkaen. Varasijalle valittiin liikuntatieteiden maisteri Eerika Laalo-Häikiö.
Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella tulosaluepäällikkö johtaa elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosaluetta, johon kuuluvat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kansalaisopistopalvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tehtävään
kuuluu hyvinvointityöstä
vastaaminen kuntatasolla.
Tässä työssä keskeisinä kokonaisuuksina ovat kuntalaisten osallisuuden, turvallisuuden, liikkumisen ja digiosaamisen edistäminen.
Tehtävässä korostuu verkosto- ja koordinaatiotyö niin kunnan sisällä
kuin ulkoisten kumppaneiden kanssa. Palvelutuotannon osalta tulosaluepäällikkö johtaa ja kehittää vapaa-aikapalveluita (liikunta- ja nuorisopalvelut), toimii kirjastonpalvelujohtajan
ja kansalaisopiston rehtorin
esihenkilönä. Tehtävän keskeisenä sisältönä ovat myös
kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelu ja hyvinvointisuunnitelmatyö sekä sovittujen toimenpiteiden seuranta ja niistä raportointi.
Tärkeimmät ulkoiset yhteistyökumppanit ovat Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä, järjestöt ja yhdistykset sekä alueen muut
kunnat. SOTE-yhteistyössä
tärkeää on palvelujen seuranta ja hyvinvointialueen ja
kunnan terveyttä ja hyvinvointityötä edistävien toimenpiteiden yhteensovittaminen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus hyvinvointityöstä ja vapaa-aikapalveluista, kunnan hallinnon
tuntemus, kokemus johtamisesta, verkostotyön osaaminen, talousosaaminen ja
kokemus digitaalisesta työskentelystä.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
seurakuntakeskuksessa klo 12

Kunniamerkit suotavaa
Sankarihaudan muistohetken aikana noin
klo 11.00 – 11.15 liikenne pysäytetään kirkonmäellä.

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Vuoden 2022

KALENTERIT

nyt myynnissä!

Tervetuloa
ostoksille!

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

Noutopiste

Jalkojen perushoidot
Erityisryhmien jalkojenhoidot
Erilaisten jalkateräongelmien hoidot
Tukipohjallishoidot
Lääkinnällisten hoitosukkien mittaus
ja tilaus
* Lahjakortit

Mäntsälän kunta ja seurakunta

Vuoden kulttuuritekohakemukset pyydetään toimittamaan
kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin 7.1.2022 mennessä,
osoitteella: Mäntsälän kunta, Kulttuuripalvelut, Heikinkuja 4,
04600 Mäntsälä.

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

*
*
*
*
*

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!

Lomakkeita on saatavana kunnantalon palvelupiste Vinkissä
NEOYRREROSXMWMZYMPPE [[[QERXWEPEƼ 

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

JALKATERAPIA
SOLBEE OY
Mäntsäläntie 1-3, 2. krs,
04600 Mäntsälä

KYSY LISÄÄ
numerosta 0400 427 896 tai
VARAA AIKASI NETISTÄ
www.jalkaterapiasolbee.fi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Vuoden vapaaehtoinen -kisan kymmenen kärki on selvillä
– yleisöäänestys on päättynyt

Jari Heikkilä Mäntsälästä ehdokkaana
Kansalaisareena ry:n järjestämän Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan yleisöäänestys on päättynyt. Kilpailun
kymmenen ﬁnalistia edustavat hyvin Suomen eri alueita
ja vapaaehtoistoiminnan laajaa kirjoa. Finalistit ovat Espoosta, Juvalta, Jyväskylästä,
Kajaanista, Kouvolasta, Kuusamosta, Loimaalta, Mäntsälästä, Raumalta ja Seinäjoelta.
Kampanjassa ehdolla olleet 89 henkilöä keräsivät yhteensä 5819 hyväksyttyä yleisöääntä. Seuraavaksi kampanjan raati kokoontuu valitsemaan Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisöääniä saaneen ehdokkaan
joukosta. Voittaja julkistetaan ja palkitaan kansainvälisen Vapaaehtoisten päivän
alla 3.12.
Kampanjassa eniten ääniä saivat seuraavat henkilöt (aakkostettu kotikunnan
mukaan): Katri Suhonen Espoosta, Kari Summanen Juvalta, Ilkhom Khalimzoda Jyväskylästä, Tuula Kärnä Kajaanista, Kari Ristola Kouvolasta, Seppo Pyy Kuusamosta, Selim Temiz Loimaalta, Jari Heikkilä Mäntsälästä, Heta Heikkilä Raumalta ja Tony
Taipale Seinäjoelta.

Vapaaehtoistoiminnan lähettiläs
Vuoden
vapaaehtoinen
-kampanjassa haetaan henkilöä, joka voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai
uusi tulokas. Hän toimii vapaaehtoisena sydämellä ja innostaen missä päin Suomea
tai millä alalla tahansa. Hän
voi olla yhteisön kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä, siltojen rakentaja, erilaisten
kohtaamisten synnyttäjä tai
muuten ansioitunut ja aktiivinen vapaaehtoinen.
Yleisö sai ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa alkusyksystä. Ehdokkaiksi nimettiin 89 omistautunutta vapaaehtoista. Suosikkiaan sai äänestää
29.10. saakka.
Vuoden vapaaehtoinen
-palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.
Vuoden 2021 valitsijaraati:
Antti Rajala, Kansalaisareenan ja raadin puheenjohtaja,
erikoissuunnittelija kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, Jyväskylän kaupunki. PaulaSirkka Vähämäki, Vuoden
vapaaehtoinen 2020. PirkkaPekka Petelius, Eduskunnan
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän puheenjohtaja. Jenni Rotonen, bloggaaja, viestintäammattilainen. Laura
Serkosalo, toiminnanjohtaja,
Nuoren Voiman Liitto. Ma-

ria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, Demokratiaja julkisoikeusosasto, Oikeusministeriö. Susanna Winter,
kriisipuhelintoiminnan päällikkö, MIELI Suomen Mielenterveys ry. Kamilla Sultanova, puhuja, juontaja, monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden asiantuntija. Jaana Tulla, johtaja, seura- ja jäsentoimintayksikkö, Suomen
Olympiakomitea ry sekä Petra Bärlund-Hämäläinen, hyvinvointikoordinaattori, Porvoon kaupunki.
Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Kansalaisareena luo edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja
laadun kehittämiseksi sekä parantaa suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja
näkyvyyttä.

Jari Heikkilä mukana
kymmenen kärjessä
Mäntsäläläinen Jari Heikkilä on ollut jo 50 vuotta mukana vapaapalokuntatoiminnassa. VPK- ja muun pelastustoiminnan vapaaehtoisuuden ohella Jarilla on riittänyt aikaa Lions Clubin toimintaan. Palokuntatoiminnassa hän on esimerkiksi järjestänyt leirejä, kouluttanut
nuoria, kehittänyt kilpailuja,
ollut palotarkastajana ja tehnyt varainhankintaa. Myös
Lions Clubissa Heikkilällä on
ollut varainhankinnassa merkittävä rooli.
Vapaaehtoistoiminta on
antanut myös Jarille itselleen
paljon:
– Lions-toiminnassa suurin ilo tulee siitä, kun näkee
lahjoituksen saaneen kasvoilta ilon.
Myös pelastusalan vapaaehtoistoiminnan merkitys on
Jarille selvää:
– Se tunne, kun tietää tehneensä nuoret onnellisiksi opettamalla heille tärkeitä kansalaistaitoja, joita he
sitten voivat opettaa kotona vanhemmille, mummeille ja kummeille. Olen myös
nähnyt kymmenien nuorten
saaneen kipinän pelastus- tai
hoitoalalle.
Heikkilä on välillä kokenut
haasteelliseksi toiminnan rahoituksen varmistamisen,
mutta kova työ avustushakemusten laatimisessa ja toiminnan sisällön avaamisessa
on palkinnut.
Kaiken toiminnan taustalla on Heikkilän halu opettaa nuorille yhdessä toimimista ja hyvää yhteishenkeä
elämyksiä unohtamatta. Hänen mukaansa VPK-toiminnassa nuorille syntyy muun
muassa muistoja talvileireis-

Kuva Sanna Alén

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Lauluduo TaiKa
Tilitoimisto, josta kaikki
taloushallinnon työt.

Joulun tunnelma

Hanslankarintie 15 B
04500 Kellokoski
info@tilipalvelusaarela.com
020 787 1360

Säestys Janne Hovi

asennus sekä suunnittelu

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

tai muuten toimia aikoinaan
saamiensa oppien mukaan.
Jari Heikkilä neuvoo erityisesti muita nuorten kanssa toimivia vapaaehtoisia toimimaan itse esimerkkinä ja
kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti. Lisäksi on tärkeää
kannustaa ja rohkaista.
Jarin motto kuuluukin:
– Tee se toiselle, minkä toivoisit heidän itsellesi tekevän.

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

Tilataksi Luoma
pyörätuoli, hissi, paarit

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

0400 878 495
0400 878 496

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

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

RAIJA VILKMAN
Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
älä
p. 040 582 7050

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

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

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
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Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

0400 482 555

Tervetuloa
hammashoitoon

Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com
Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.
Talopesulakoneet, myynti ja huolto

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

JH-Suunnittelu Oy Mäntsälä
SÄHKÖSUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAT

Invataksit
Taksit
Taksibussit

Autoissa 1+8 paikkaa

www.lepotila.net

PARTURI

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

tä yhteismajoituksessa teltassa. Ehkä arvokkainta on kuitenkin nuorten kyky hyödyntää osaamistaan tosi paikan
tullen:
– Useat kiitokset vuosienkin päästä siitä, kun nuori on
ollut palokuntanuori, mutta jouduttuaan ensimmäisenä onnettomuuspaikalle on
osannut tehdä hätäilmoituksen, sammuttaa, elvyttää

.ODVVLVWDKLHURQWDD
+HUPRUDWDKLHURQWDD
,QWLDODLVWD
päähierontaa

Sopraanot Taina Piira ja Kati Virolainen

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Mäntsäläläinen Jari Heikkilä on ehdokkaana Kansalaisareena ry:n järjestämässä Vuoden vapaaehtoinen -kilpailussa.
Jari on tuttu paikkakunnallamme mm. VPK:n ja Lions Clubin toiminnasta.

5

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

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:

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

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

NSS, SKOL, Senaatti
Poikkeuksellisen vaativa
suunnittelijapätevyys

Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi

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

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)

S1 SÄHKÖPÄTEVYYS
www.jhsuunnittelu.fi
etunimi.sukunimi@jhsuunnittelu.fi

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
Retki Vivamon Raamattukylään ja Ihmeellinen ilo -joulunäytelmä la 11.12. Lähtö Wanhalta klo 16.30 ja näytelmä ulkona klo 18. Näytelmän jälkeen tarjolla joulupuuro ja kahvit. Liput
15 € / aikuinen, 10 € / lapsi. Säänmukainen varustautuminen. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 019 560 7500 pe 3.12.
mennessä arkisin klo 9–13. Pappi Riikka Näätäseltä p. 040 772
9319 voi kysyä perhelippumahdollisuudesta, mikäli perheessä
on yli 3 lasta.
Tule vapaaehtoiseksi Palvelevaan puhelimeen! Oletko hyvä keskustelija ja vielä parempi kuuntelija? Uusille päivystäjille
järjestetään helmikuussa alkava peruskoulutus, johon ilmoittaudutaan 14.1. mennessä. Lisätiedot: https://bit.ly/kuulolla.
Talvilevon retriitti 14.–16.1. Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Rukoushetkiä, hiljentymistä ja Hiljaisuuden joogaa selkeästi ohjattuna. Avainsanoina rauha, tasapaino, lepo ja Jumala. Retriitin
aikana käytössäsi ovat Ahvenlammen yhteiset tilat, luontopolku, kota sekä oma huone. Hinta täysihoidolla 100 €. Ilmoittautuminen verkkosivuillamme 20.12. klo 16 asti.
Haluatko seimesi Ankkurin ikkunaan ilahduttamaan Keskuskadulla kulkevia ihmisiä? Tuo seimesi meille ke 15.12. klo 15–
18 tai pe 17.12. klo 9–11. Seimi on mahdollista saada kotiin joko jouluksi tai loppiaisen jälkeen 7.1. klo 9–15. Seiminäyttely on
esillä Ankkurin ikkunoissa 17.12.–6.1. Lisätiedot: tiina.haukijarvi@evl.ﬁ, p. 040 743 3261.
KONSERTIT
Silent Music -konsertti pe 26.11. klo 19 kirkossa. Porvoon puhallinorkesteri & Tom Bildo, johtaa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Hoosianna-konsertti su 28.11. klo 18 kirkossa. Seurakunnan
aikuiskuorot Päiväkuoro, Gospel Mäntsälä ja Kirkkokuoro soitinyhtyeineen esittävät adventin ja joulunajan musiikkia. Vapaa
pääsy, ilmainen käsiohjelma. Konsertin aloittaa Kehitysvammaisten Musiikkikerho Enni Pöykön johdolla, ja konsertti päättyy yhteiseen Hoosianna-hymniin.
JOULUNAJAN TAPAHTUMIA
Seurakunta on mukana Mäntsälän joulunavauksessa la
27.11. Kapinatorilla klo 15–18. Tapahtumassa on lähetyksen
myyntipöytä sekä Kauneimmat Joululaulut -hetki klo 15.30. Lisäksi joulukorttipajassa askarrellaan seurakuntakeskuksen alasalissa klo 15–17.30. Jouluvalojen sytyttyä klo 17.30 kynttiläkulkue kirkkoon, omat lyhdyt mukaan! Klo 18 Seimen avaus -tilaisuus kirkossa, jossa lauletaan yhdessä adventinajan lauluja lasten ja musiikkiopiston soittajien säestyksellä, lopuksi yhteinen
Hoosianna-hymni. Tervetuloa erityisesti lapsiperheet! Lauluhetken jälkeen seimi avataan huoltorakennuksessa, ja kirkkoherra Mikko Seppälä soittaa trumpettia. Lopuksi nautitaan glögit.
Lähetystyön joulumyyjäiset la 4.12. klo 11–13 Ankkurissa.
Käsitöitä, Mummonkammarissa kudottuja räsymattoja, barbien ja nukenvaatteita, leivonnaisia, arpajaiset ja kahvila. Halutessasi voit tuoda leivonnaisia tai muita herkkuja myyntiin. Tiedustelut pappi Riikka Näätänen p. 040 772 9319. Myyjäisten tuotto lähetystyölle.
Vapaaehtoisten joulujuhla su 5.12. Kulttuurimeijerillä,
Osuustie 2. Tilaisuuden avaus, joululaulut ja ruokailu klo 15, Aatu Raitalan, Sakke Korhosen ja Teuriksen stand up -esitys klo
16.30. Ilmoittautuminen kunnantalon Vinkkiin sen aukioloaikoina p. 040 314 5273.
Ankkurin joulupuuro ti 7.12. klo 10 seurakuntakeskuksessa. Tarjolla maksuton jouluinen aamiainen. Tilaisuus alkaa hartaudella. Joululauluja sekä juhlavaa ja rennoniloista tunnelmaa.
Ikäihmisten joulujuhla ke 8.12. klo 10 seurakuntakeskuksessa. Vieraana laulaja Teijo Lindström. Seurakunta tarjoaa joululounaan. Jos tarvitset kyytiä, soita diakonissa Aulikki Härköselle
p. 040 743 3260. Koronavirustilanteen pahentuessa tilaisuus voidaan siirtää myös kirkkoon, josta tiedotamme erikseen.
Kauneimmat Joululaulut sateenkaaren värein pe 10.12. klo
18 Ankkurissa. Illassa mukana pastorit Elina Jokipaltio ja Riikka Näätänen. Yhteislaulua säestää Jussi Salonen. Glögitarjoilu.
Lasten Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 15 kirkossa.
Mukana varhaiskasvatuksen ohjaaja Piia Muurikainen, pappi
Tarja Meijer ja kanttori Mirjam Odé.
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Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

Tapahtumakalenteri

JUMALANPALVELUKSET
Pe 26.11. klo 21 Nuortenmessu kirkossa.
Su 28.11. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi
Teemu Saarinen, avustava pappi Mikko Seppälä, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro.
Su 28.11. klo 14 Aasipyhäkoulu Marjon aasitilalla, Jokivarrentie 265, Numminen. Millainen oli Marian pieni aasi? Kuka saa aasin hännän lähimmäksi oikeaa kohtaa? Tule kuulemaan ensimmäisen adventin kertomus ja silittämään oikeaa aasia.
Su 5.12. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi
Riikka Pajunen, avustava pappi Riikka Näätänen ja kanttori Mirjam Odé.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa. Jumalanpalveluksen toimittavat liturgi Mikko Seppälä,
saarna Tarja Meijer, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen muistohetki sankarihaudoilla ja Itsenäisyyspäivän juhla klo 12 seurakuntakeskuksessa.
Su 12.12. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi
Riikka Näätänen, avustava pappi Riikka Pajunen ja kanttori Johanna Linna.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 18 kirkossa. Mukana
pappi Riikka Näätänen, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro.
Päiväkerhojen joulujuhla ke 15.12. klo 18 kirkossa.
LAHJOITA JOULUILOA
Hyvän Mielen Joulukuusi -keräyksessä seurakunnan diakoniatyö ottaa vastaan lahjakortteja mäntsäläläisiin liikkeisiin
välitettäväksi eteenpäin vähävaraisille perheille. Joulukuusia
löytyy S-Marketista, Kaunismäen K-Marketista, Tokmannilta ja
Kirpputori Aurinkoiselta. Puiden oksilta voi ottaa mukaan punaisen kirjekuoren, jonka sisälle laitetaan lahjakortti. Lahjakortin kirjekuoressa voi tuoda / lähettää Ankkurin postilaatikkoon
tai kirkkoherranvirastoon pe 17.12. mennessä. Lisätiedot: tiina.
haukijarvi@evl.ﬁ, p. 040 743 3261.
Mäntsälän joulu 2021 -keräys Kotimaanavun verkkosivuilla
https://bit.ly/3c03nlT. Olisiko sinulla mahdollisuus tuoda jouluiloa rahalahjoituksen muodossa? Lahjoitusvaroilla ostetaan lahjakortteja, jotka ohjataan diakoniatyön kautta vähävaraisille
perheille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville yksinäisille ihmisille. Lisätiedot: tiina.haukijarvi@evl.ﬁ, p. 040 743 3261.
TAPAHTUMIA
Gospel-lattarit ke 24.11. ja ke 1.12. klo 17.30 Kulttuurimeijerillä, Osuustie 2.
Kirkkokuoron konserttiharjoitus ke 24.11. klo 18 kirkossa ja
ke 1.12. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.
Lähetyskahvila torstaisin klo 15 Ankkurissa.
Ohkolan virsi-ilta to 25.11. klo 18 Hyökännummen kerhotalolla. Alkukahvit ja virsiä yhteislauluna. Hartauden pitää pappi
Riikka Näätänen.
Gospel Mäntsälän harjoitukset pe 26.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa ja pe 3.12. klo 18 kirkossa.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri ma 29.11. klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Mummonkammari ti 30.11. ja ti 7.12. klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Ankkurin aamiainen ti 30.11. klo 10 ja klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, joiden aluksi
vietetään lyhyt hartaus.
Naisten saunailta ti 30.11. ja ti 14.12. klo 18 Ahvenlammen
leirikeskuksessa. Ti 30.11. aiheena adventti. Rentoa yhdessäoloa
saunomisen ja iltapalan äärellä. Ti 14.12. joulupuuroa ja Kauneimpia Joululauluja.
Rukous- ja raamattupiiri ti 30.11. klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Päiväkuoron harjoitus ke 1.12. klo 12.30 seurakuntakeskuksen salissa.
Raamattupiiri to 2.12. klo 13 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Kimppakyydit seurakuntakeskukselta klo 12.45.
Toivevirsikerho to 2.12. klo 14 Ankkurissa.
Iltakirkko, jossa seurakunnan nimikkolähetit Joanna ja
Petteri Rantamäki siunataan tehtäviinsä to 2.12. klo 19.30
kirkossa.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ti 7.12. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin klo 10–12
seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin klo 9–11
seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11 kerhotalolla, Jussilanmäki 3.
Naperonurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa.

Mäntsälän laulu

(Sävel: Uraliin)

Life Mäntsälä

-1Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne rakkaaseen kotipitäjään,
tänne jään, elämään,
vanhuuteni päiviä viettämään.
Täällä lapsuuteni, nuoruuteni
kauniin viettää sain,
tämä paras paikka kotiseutuni
on mulle ain,.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan.
-2Mäntsälään, Mäntsälään,
muistot monet minut viedä saa,
kuljettaa, vuotten taa,
tuoden entiset ajat mukanaan.
Täällä koulut, opit kävin läpi vanhan Ehnroosin,
niitä kolme oli kaikkiaan, joissa opittiin.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan.

˄ɏȤ̣
urheilu- ja niveltuotteista

-3Mäntsälään, Mäntsälään,
sinne kotikylään Nummiseen,
matkan teen, entiseen,
rakkaaseen kotitanhueen.
Siellä pihallasi silloin ennen leikkiä mä sain,
sitä aikaa kaihoten nyt muistelen mä vain.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan.

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

Voimassa 25.11.2021.

*Koskee normaalihintaisia tuotteita. Ei koske joulutuotteita.

-4Mäntsälään, Mäntsälään,
sinne muistot monet kuljettaa.
Lavalla Mäntsälän, saimme lauantaisin tanssia.
Siellä valssit, tangonsävelet nyt monet meille soi,
siellä oma kulta monelle myös löytyäkin voi.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan.

26–28
nov

   
 ʤ

-5Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne ajatuksein aina saa,
täällä voi asustaa, meidän rakkaassa Hirvitalossa.
Täällä hoito hyvä kaikilla nyt asukkailla on,
täällä lämmin sydän hoitajilla meille antaa on.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan.

Tule kurkkaamaan hurjat
Black Friday- ja Black Weekend
-tarjoukset myymälään tai
verkkokauppaan

-6Mäntsälään, Mäntsälään,
täällä saan aina vaan, minä muistella,
menneitä aikoja, lapsuusaikojeni muistoja.
Kun mä Nummisissa kotikylässäni elää sain,
sieltä kauniit muistot jäljellä on minulla nyt vain.
Mäntsälään, Mäntsälään,
tänne kaipaan mä ain, uudestaan!
Aini Kähkönen

24.11.2021
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy / Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä, kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ
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LUN
TÄYDEN PALVE MO
AUTOKORJAA

Leipomon
1-v kakkutarjoilu
la 4.12.
klo 10 -15

Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

NFOOFTTÅ
+PVMVOUJMBVLTFU JJNFJTUÅÅO
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UPLMP
Joulukuun aukioloajat
la klo 10-15.
ke-pe klo 14-18,
.2022
Leipomo kiinni 24.12.-6.1

koko renkaan
käyttöiän ajan

TAILUN
TALVIRENGASVER
TALVIRENGASVERTAILUN

VOITTAJA (11/21)

UUTUUS!

Arctic
UltraGripjarru

Katsastuspalvelu
Sijaisautot

04680 Hirvihaara
Hirvihaarantie 264,
SLVUà
QrJOGP!WJMKBUIF KPVTQZZOOÕU
 UVPUFUJMBVLTFUKBUBS
UJMBVLTFU!WJMKBIFSLVUà
www.viljaherkut.fi

PALVELEE
EUROMASTER Turvallista ajoa
CrossClimate+
205/55r16
Tarjoushintaan

€

2

Tam Silkin
kotimaiset, lämpimät

alusvaatteet

villasilkkiä:
pitkähihainen paita

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

Ilmastointilaitteen

täyttöhuolto

Kustavin
Savipajan

Mäntsälä
-mukit

20,-

pitkikset

Kivat asut
joulukauden
juhlahetkiin,
TULE
TUTUSTUMAAN

sarja

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

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

49,49,-

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

UltraGrip Ice 2

Uusi erä

79€

24 / 7
OSTA NETISTÄ
VARAA AIKA TAI
/ ajanvaraus
euromaster / mäntsälä

˄ɏȤ̣

vitamiineista ja mineraaleista

Voimassa 24.11.2021.

KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin klo 13.30–15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
Wanha Joulukuntoon to 25.11. Wanhalla. Adventin lähestyessä on aika kaivaa joulukoristeet esiin ja laittaa nuorten Toimintatorstaissa Wanha joulukuntoon. Toimintatorstaina ovet
ovat auki klo 14.15–20.

To
25.11.

Ke
24.11.

Kalevantulen

kynttilöitä

keraamisia
Harvest Timetonttuja ja
tontturinkejä

LaFiliia

facebook.com/lifeketju

@lifesuomi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

8

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

9
w-VPOUPBOUBBFOFSHJBBw

Kirkonkylän kakkoset laavuretkellä Lukolla

(BMMVQJOWBMPLVWBU*MNBSJ)FJONVSUP

”Kivointa luonnossa on elämä!”
Kuvat Katri Heinmurto

 1FMPUUBWJO FMÊJO PO LBSIV  4VPNFOQBSBTFMÊJOPOJMWFT 
TBOPP7ÊJOÚ)VJTLPOFO
TBOPP+BMP,BOHBT
Kirkonkylän koulun 2. b.luokkalaisilla oli syksyllä erilainen koulupäivä, kun he
pääsivät tutustumaan metsän eläimiin, jokamiehenoikeuksiin, metsästykseen ja
metsästyskoiriin Lukon metsästysseuran jäsenten Erkki Lindbergin, Jouko Junnilan
ja Katri Heinmurron opastamina. Retki tehtiin Lukolle
metsästysseuran edesmenneiden aktiivien Terttu ja Eero Hämäläisen laavulle. Mukana olivat myös metsästyskoirat, harmaa norjanhirvikoira Nelli, karkeakarvainen
mäyräkoira Jallu sekä suomenajokoirat Äijälän Vilipetteri
ja Ajopyster Iivo.

– Kerron metsäretkestä. Paistettiin makkaraa ja nähtiin
koiria. Opittiin metsän eläimistä. Minun lempieläimiäni ovat kettu ja pupu. Minä tykkään kesästä ja joulusta. Minä myös tykkään karhuista. Minä tykkään kaikesta, ainakin melkein. Me näimme monta koiraa. Yhden nimi oli Nelli, yhden nimi oli Iivo. Kaikki oli hurjan hauskaa.
Saatiin myös leikkiä.
Emma Tähkäpää

Metsästyskoiranäyttely oli retken suosikkijuttu. Jouko Junnila (vas.), Ilmari Heinmurto, Erkki Lindberg ja Irmeli
Lallukka esittelivät Jallua (koirista vas.), Iivoa, Vilipetteriä ja Nelliä, Casper Kupiainen (kivellä vas.), Ella Kamppinen,
Sanni Tähkäpää ja Tommy Järvenpää tuomaroivat.

Sanni Tähkäpää (vas.), Emma Tähkäpää, Erkki Lindberg ja harmaa norjanhirvikoira Nelli, Mila Martenson, Ella Kamppinen, Kaisla Korhonen, Mathilda
Santos (Kaislan takana), Ilmari Heinmurto ja Äijälän Vilipetteri, Casper Kupiainen, Tommy Järvenpää, Aatos Mällinen, Alpha Ochigbo (laavussa vas.),
Jayda Siow (laavussa 5. oikealta), Reea Koskinen, Amanda Tokola, Onni Korhonen, Jalo Kangas, Elli Aaltonen, Jouko Junnila ja karkeakarvainen mäyräkoira Jallu sekä luokanopettaja Irmeli Lallukka juttelivat metsästyskoirista ja metsästyksestä.

1VVOTJTÊMMÊPOTZEÊO TBOPP  -VPOUP BOUBB FOFSHJBB  TB*MNBSJ)FJONVSUP
OPP3FFB,PTLJOFO

+PLBNJFIFOPJLFVEFU
METSÄSSÄ SAA

opimme luonnosta. Söimme omia eväitä ja jotkut söivät koulun eväät. Otin koulun eväät, vaikka minulla oli
omat eväät. Meillä oli parit.
Olin Emman pari ja teimme
eläintehtäviä.
Jayda Siow

– Minä opin, että jos haluaa
tehdä nuotion toisen metsään, niin pitää kysyä ensin
maanomistajan lupa. Minusta Suomen luonnossa on parasta eläimet. Metsäretkellä
oli kivaa, kun sai leikkiä.
Mathilda Santos

– Näimme koiria. Luonnossa on ihmeitä ja siellä on kiva käydä. Luonto antaa energiaa. Siellä saa leikkiä ja rakentaa majoja ja syödä mustikoita.
Reea Koskinen

– Minusta parasta Suomen
luonnossa on metsässä leikkiminen ja eläimiin tutustuminen. Olen eläinrakas ja rakastan jokaista eläintä. Minulla on kolme eläintä. Eläimet ovat ihania.
Nella Koivisto
– Opittiin luonnon eläimistä. Minun lempimetsäni on
sekametsä ja lempieläin on
koira. Lempivuodenaika on
kesä. Minä tykkään Suomen
metsässä eniten leikkiä sammalessa.
Tommy Järvenpää
– Paistoimme makkaroita ja söimme tikkareita. Me
myös saatiin leikkiä ja siellä oli koiria. Sitten me saimme myös silittää koiria ja

Karkeakarvainen
mäyräkoira Jallu
on Jouko Junnilan
metsästyskaveri. Rotu
on monipuolinen, sitä
käytetään sorkkaeläinten
ja pienriistan ajattamiseen
sekä vesiriistan noutoon
toisin kuin esimerkiksi
korkeajalkaisia
suomenajokoiria voi
käyttää vain pienriistan
ajattamiseen.

Peuran jättösarvet sopivat Erkki Lindbergin mielestä hyvin
myös opettaja Irmeli Lallukalle. Lindberg löysi sarvet omalta ruokintapaikalta Lukolta. Peura- ja hirviurokset pudottavat sarvensa joka vuosi ravistamalla päätään tai vaikka
kolhaisemalla ne puuhun. Jos metsästä löytää hirven tai
peuran sarvet, saa löytäjä ottaa ne.

– Paistoimme makkaraa.
Teimme ristikkoa. Söimme
eväät ja puhuimme luonnosta. Parasta Suomenna luonnossa on eläimet, järvet, lumi ja leikit. Vuodenajoista
mieluisimpia ovat kesä ja talvi. Minä olen nähnyt monta,
ainakin viisi, kertaa hirven!
Metsäretkellä oli mukana
myös metsästäjiä ja metsästäjien koirat, toinen oli mäyräkoira Jallu ja toinen norjanhirvikoira. Sen nimi oli Nelli.
Retkellä oli tosi kiva olla. Menimme sinne bussilla ja bussissakin oli kiva.
Elli Aaltonen

tLFSÊUÊPNBUKBUPJTUFOSPTLBU
tLFSÊUÊNBSKPKBKBTJFOJÊ
tLÊWFMMÊ QZÚSÊJMMÊKBIJJIUÊÊ
tSBUTBTUBBKÊMLJÊKÊUUÊNÊUUÊ
tVJEB WFOFJMMÊKBLVMLFBKÊÊMMÊ
tZÚQZÊUFMUBTTBZÚOUBJLBLTJ
tPOLJBUBJQJMLLJÊ

Amanda Tokola (vas.), Alpha Ochigbo, Onni Korhonen,
Jalo Kangas, Emma Tähkäpää (takana), Ilmari Heinmurto
ja Reea Koskinen paistoivat luokalle makkarat samalla, kun
juteltiin jokamiehenoikeuksista.

– Syötiin makkaraa, katsottiin koiria, leikittiin niiden
kanssa, saatiin eväät, tehtiin
sanaristikko. Koirat oli kivoja,
retki oli kiva. Me syötiin eväitä, leikittiin, retkeiltiin, juostiin, pidettiin hippaa ja piilosta. Minusta Suomen luonnossa on kivointa se, että on
elämä!
Alpha Ochigbo

0MFOOÊIOZUIJSWFOWJJTJLFSUBB TBOPP&MMJ"BMUPOFO

0MFOOÊIOZUNFUTÊTTÊQBMPLÊSKFO TBOPP/FMMB,PJWJTUP
,VWB&MJOB"MBOLP

METSÄSSÄ EI SAA
tKÊUUÊÊKÊMLJÊUBJSPTLBUB
tIÊJSJUÊFMÊJNJÊUBJMJOOVOQFTJÊ
tPUUBBLBBUVOVUUBQVVUB TBNNBMUBUBJKÊLÊMÊÊ
tLBBUBBQVJUB LBULPBPLTJBUBJUBMMPBUBJNJBUBJWJMKBB
tUFIEÊUVMUBJMNBOMVQBB
tQÊÊTUÊÊLPJSBBJSUJJMNBOMVQBB
tNFUTÊTUÊÊUBJLBMBTUBBJMNBOMVQBB
tBKBBNPPUUPSJBKPOFVWPMMB

– Oli kiva, kun meidän luokka tuli retkelle mummun ja
ukon laavulle. Tykkään tehdä kirveellä halkoja ja sytyttää nuotion. Siihen pitää olla
maanomistajan lupa.
Ilmari Heinmurto

Tämän sivun jutut ovat kirjoittaneet Kirkonkylän koulun 2. b.-luokkalaiset opettaja Irmeli
Lallukan ja Katri Heinmurron johdolla. Logot
piirsivät Väinö Huiskonen, Mathilda Santos ja
Elli Aaltonen. Kuvat Katri ja Ilmari Heinmurto.

Kirkonkylän koulun 2. b. -luokka kävi tutustumassa Mäntsälän Sanomien valmistukseen opettajansa Irmeli Lallukan
kanssa. Luokan mukana vierailulla oli myös Johannes Heinmurto (oik.).

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

VERKKOAPTEEKKISI
mantsalanykkosapteekki.ﬁ
Käyttäjien kiittämä,
helppo ja
turvallinen.
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JAAKKO KEIPI KY
Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

VUOKRATTAVANA
-pakettiauto
-autotraileri
-kuomuperäkärry
-paljukärry

MÄNTSÄLÄN
JOULUNAVAUS

ǀŽ

0400 878 495
Tilataksit Luoma Oy

1BJOP
QBMWFMVB
.ÊOUTÊMÊTUÊ

Tilaa kätevästi verkosta kaikki apteekkituotteet, myös reseptilääkkeet. Nopeat toimitukset apteekin tai K-Market Kaunismäen
noutolokerikkoon tai kotiin kuljetettuna. Toimitukset myös
Postin kautta.
Luotettava verkkoapteekki lähelläsi: mantsalanykkosapteekki.ﬁ

t"KB"LPQJPU
tLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFU
tMPNBLLFFU
tLVUTVKB
LJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBU
tMFIUJTFU
tUBCMPJEJU

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

Terveytesi on meille ykkösasia!

BTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm
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Lauantaina 27.11. klo 15–18
ͻ:ŽƵůƵŵĂƌŬŬŝŶĂƚ<ƵůƩƵƵƌŝŵĞŝũĞƌŝůůćũĂ<ĂƉŝŶĂƚŽƌŝůůĂ
ͻsW<͗ŶWćŝǀćƉĂůŽĂƐĞŵĂůůĂ^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽŶƉĂƌŬŬŝƉĂŝŬĂůůĂ
ͻZŝŝŚĞŶŵćĞŶŬŽƵůƵŶŽƉƉŝůĂŝĚĞŶƉŽƉƵƉͲƚĂŝĚĞŶćǇƩĞůǇ
;<ĞƐŬƵƐŬĂƚƵϮͿŬůŽϭϰʹϭϳ
ͻ:ŽƵůƵŬŽƌƫ
ƉĂũĂƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂŬĞƐŬƵŬƐĞŶĂůĂƐĂůŝƐƐĂŬůŽϭϱͲϭϳ͘ϯϬ
ͻ:ŽƵůƵƉƵŬŬŝƉĂŝŬĂůůĂŬŽŬŽƚĂƉĂŚƚƵŵĂŶĂũĂŶ

HINAUSPALVELU
V
24h
h
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K,:>D

0400 409 311
Ari Ojanen

Vanha Porvoontie 9,
Mäntsälä
p. 040 480 8888

ǀŽ

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

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16

11

Kapinatorilla
ϭϱ͘ϬϬʹϭϱ͘ϰϱ
:ŽƵůƵƉƵŬŬŝƐĂĂƉƵƵũĂƚƵŽƚĞƌǀĞŝƐĞƚ<ŽƌǀĂƚƵŶƚƵƌŝůƚĂ
DĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐŽƩĂĂǀĂůŽŬƵǀŝĂ:ŽƵůƵƉƵŬŝŶŬĂŶƐƐĂ
dŽŶƩƵůĞŝŬŬŝ
zŚƚĞŝƐůĂƵůƵŶĂ<ĂƵŶĞŝŵƉŝĂũŽƵůƵůĂƵůƵũĂ

ǀŽ

Toljamonkuja 3
Numminen

www.omppumotors.fi
ari.ojanen@pp8.inet.fi

ǀŽ

Kiitos
lahjoituksista!
<ͲŵĂƌŬĞƚ<ĂƵŶŝƐŵćŬŝ
&ĞŶŶŽKƉƟŝŬŬĂ
,ŝĞƌŽũĂZŝŝƩĂ,ĞŝŬŬŝůć
WĂƌƚƵƌŝͲŬĂŵƉĂĂŵŽ
^ƵŶƚƵŬŬĂ
<Ăƌŝ:ćƌǀĞŶƉććͬ
ZĂŬĞŶŶƵƩĂũĂǇŚƟƂ
<ϮKǇ
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ϭϲ͘ϰϱʹϭϳ͘ϯϬ
DćŶƚƐćůćŶǀŝŝŚĚĞůĂƵůĂũŝĞŶĞƐŝƚǇŬƐŝć
zŚƚĞŝƐůĂƵůƵũĂ
sƵŽĚĞŶŵćŶƚƐćůćůćŝƐĞŶũƵůŝƐƚƵƐ
:ŽƵůƵŝŬŬƵŶĂŬŝůƉĂŝůƵŶǀŽŝƩĂũĂŶũƵůŝƐƚƵƐ
<ƵŶŶĂŶũŽŚƚĂũĂ,ĂŶŶƵ>ĂƵƌŝůĂŶũŽƵůƵŶĂǀĂƵƐƐĂŶĂƚ
zŚƚĞŝƐůĂƵůƵũĂ
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ǀŽ
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ϭϳ͘ϯϬ
DćŶƚƐćůćŶƐĞƵƌĂŬƵŶŶĂŶůǇŚƚǇŬƵůŬƵĞůćŚƚĞĞ
ŬŝƌŬŽŶƐĞŝŵĞŶĂǀĂƵŬƐĞĞŶ;ŽŵĂƚůǇŚĚǇƚŵƵŬĂĂŶͿ
Mäntsälän kirkossa
<ůŽϭϴ
ĂĚǀĞŶƟŶĂũĂŶůĂƵůƵŚĞƚŬŝ͕
ŬŝƌŬŬŽŚĞƌƌĂDŝŬŬŽ^ĞƉƉćůćƐŽŝƩĂĂŬŝƌŬŽŶƚŽƌŶŝƐƐĂƚƌƵŵƉĞƫ
Ă
ũĂƐĞŶũćůŬĞĞŶĂǀĂƚĂĂŶƐĞŝŵŝ
'ůƂŐŝͲũĂƉŝƉĂƌŝƚĂƌũŽŝůƵ

ǀŽ

ǀŽ

TERVETULOA!
ǀŽ

DćŶƚƐćůćŶzƌŝƩćũćŶĂŝƐĞƚƌǇ͕DćŶƚƐćůćŶŬƵŶƚĂ͕DćŶƚƐćůćŶzƌŝƚǇƐŬĞŚŝƚǇƐ͕
DćŶƚƐćůćŶƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂ͕DćŶƚƐćůćŶzƌŝƩćũćƚ͕ZŝŝŚĞŶŵćĞŶŬŽƵůƵ͕EŝǀŽƐ

ǀŽ
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Kuva Terttu Heikkinen

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
Kotipesä robottiruohonleikkurille mäntylaudasta
ja -paneelista, työ on Karasteen oma suunnitelma ja toteutus.
Kuva Minna Karaste

Tietojenkäsittelyä
ja käsin tekemistä

Puuseppäkoulun näyttötyönä Karasteen itse suunnittelema, lämpökäsitellystä koivusta toteutettu allastaso, joka on viimeistelty venelakalla.

MÄNTSÄLÄN SEUROJENTALOLLA
la 11.12.2021 klo 9.00–15.00

MARKKINAMYYJIÄ SISÄLLÄ JA ULKONA. SISÄLLÄ MYÖS KAHVIO.
Lisätietoja ja toripaikkavaraukset p. 040 701 4415 Jokke / iltaisin

Kun ajelee Mäntsälästä Porvoontietä Mäntsälän Mehustamon kohdalle ja kääntyy
muutaman mutkan kautta
Poikkitien teollisuusalueelle,
päätyy uutteran etsinnän jälkeen Pinea Sisustuksen ovelle. Oven takaa löytyy puusepän verstaassaan iloisesti hymyilevä Minna Karaste.
Hän on syntynyt Lohjalla
ja kierros Pohjanmaan kautta toi Mäntsälään peruskoulun 9. luokalle ja lukioon. Sitten tie vei Helsinkiin opiskelemaan tradenomiksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.
Näin alkoi IT-ammattilaisen työura kansainvälisissä
yhtiöissä ja perheen perustaminen tuttuun Mäntsälään,
mistä opiskeluaikana tavattu
aviomieskin on kotoisin.

Kuva Minna Karaste
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JOULUMARKKINAT

Kuva Minna Karaste

Terttu Heikkinen

Minna on trendikkään ammattinsa ohella harrastanut
vanhojen huonekalujen kunnostusta erityisesti Mäntsälään muuton jälkeen eli runsaat parikymmentä vuotta.
– Aluksi kunnostin itselleni ja muutenkin olen aina
tehnyt erilaisia remonttitöitä itse, seinien maalaamista ja sisustamistakin, kuvailee Minna eloisasti tekemisiään ja puuseppäuransa alkuvaiheita.
– Kun sitten myin yksityishenkilönä netin kauppapaikalla kunnostamiani kalusteita, alkoi tulla erilaisia kunnostuspyyntöjä lisää.
Siinä vaiheessa Minna Karaste alkoi kypsytellä ajatusta oman yrityksen perustamisesta kunnostustöitä varten. Pinea Sisustus on toiminut alkaen vuodesta 2015.
Pinea tulee pinjamännyn latinankielisestä nimestä – pinus pinea – ja koska Minna
on tyttönimeltään Tallgrén
(suomeksi männynoksa) ja

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Iloinen puuseppä Minna Karaste Pinea Sisustus -verstaallaan.
Kuva Terttu Heikkinen

mänty on yksi käytetyimmistä puulajeista huonekaluteollisuudessa, oli yrityksen nimen valinta itsestään selvä.

too, että kun koronan myötä alkoi etätyön tekeminen,
on ollut todella rentouttavaa
tulla verstaalle tekemään käsillään töitä.
– Arvostan suuresti ihmisiä, joilla on kädentaitoja,
osaavat kutoa sukkia ja villapaitoja, itse en sellaisia osaa,
mutta teen näitä puutöitä, hymyilee Minna. Tulevaisuuden haaveena on oman
kalustemalliston tekeminen,
jonka mahdollistaisi osaltaan
tietokoneohjelmalla toimiva
CNC-kone, jolla voi työstää
isompia eriä helposti.

Opintovapaalla
puusepänoppiin
Seuraavaksi töiden lisäännyttyä tuli tärkeäksi hankkia lisää ammattitaitoa erilaisten lyhyiden kurssien oheen.
Minna otti neljä vuotta sitten
päätyöstään opintovapaata
ja hakeutui Lahteen Koulutuskeskus Salpaukseen suorittamaan puusepän opintoja eli puualan perustutkintoa.
Koulutus kesti 1,5 vuotta.
– Kurssilta valmistui muuten useita naisia, jopa enemmän kuin miehiä, muistelee
Minna.
Eräänä kesänä hän sitten
kokeili päätoimisena puuseppänä toimimista ja irtisanoutui silloisesta päätyöstään tietotekniikan parissa.
Hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, että asiakaskuntaa ei
ollut vielä riittävästi ja investointeja koneisiinkin olisi tehtävä entistä enemmän.
Pitkä kokemus IT-alalta
vaikutti siihen, että uusi työpaikka löytyi helposti ja puusepän ammattia saattoi jatkaa sivutyönä. Käsityöyrittäjäksi ryhtymisessä on Minnan mukaan tärkeää rohkeus, rohkeus uskaltaa tehdä
ja kertoa, että tällaista teen
ja osaan, mutta myös rohkeus myöntää, että kaikkea ei
osaa tai voi tehdä.
Puusepän töissä tarvitta-

Sisustustikkaat männystä ja
lämpökäsitellystä haavasta,
työ on Karasteen oma suunnitelma ja toteutus.

Tietotekniikan ja
käsityön yhdistelmä
Materiaaleja moneen lähtöön, vasemmalta lämpökäsiteltyä koivua, pähkinäpuuta ja käsittelemätöntä koivua, takana pyökkipalkki ja edessä yksi viimeisimmistä tilaustöistä, pyökkinen leikkuulauta.

vien koneiden investointiin
tarvitaan rahaa paljon, joten
on erikoistuttava.
– Esimerkiksi ikkunoita tai
ovia en valmista, niihin tarvitaan ihan omat koneensa,
Minna Karaste tarkentaa.

Oma mallisto
haaveena
Yksinyrittäjänä toimiva Minna Karaste tekee verstaallaan eniten edelleen huonekalujen kunnostusta, mutta

myös tilaustyönä erilaisia uusia tuotteita, esimerkiksi leikkuulautoja, penkkejä ja pöytiä, joista osa on ihan omia
malleja.
– Koivu on monien puuseppien mielimateriaalia, kestävää, kaunista ja helppoa käsitellä. Puuseppäkoulussakin
ensimmäiset työt tehdään
koivusta. Mäntyä toki käytetään myös paljon, se on edullista ja kevyttä ja nykyään sitä käytetään kalusteiden rungoissa, kuvailee Minna Karas-

te eri puumateriaalien käyttöä.
Lahden seudulla on perinteisesti valmistettu paljon
huonekaluja ja seudulla on
myös puutavarantoimittajia,
esimerkiksi Hakalan Puutukku, jonka valikoimasta Minna on aina löytänyt tarvitsemansa puutavaran.
– Verstaana toimiva tila
kodin läheltä löytyi aikanaan
sattumalta ja vapautti kodin
autotallin miehenkin käyttöön, nauraa Minna ja ker-

– Innostuin kovasti puuseppäkoulutuksessa 3D-suunnittelusta ja puuntyöstöstä CNC-koneen avulla ja ITtaustani vuoksi minun oli
helppo omaksua tämän uuden tekniikan käyttö tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Niinpä odottelen puuntyöstöön tarvittavien laitteiden halpenemista ja koon pienenemistä, jotta voin investoida sellaiseen.
Ja eipä ole poissuljettua
aloittaa uudestaankin päätoimisena puuseppänä, iloitsee Minna Karaste ja jatkaa:
– Nyt otan töitä sen verran vastaan kuin pystyn tekemään ja tapaan asiakkaita sopimuksesta verstaallani.
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

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

☎ 0400 770 300

PIHAT KUNTOON
JOULUt-FIUJFOQVIBMMVTIBSBWPJOUJ
TAPAHTUMA t1JIBTVVOOJUUFMVt"JUPKFOMFJLLBVT
4.12.2021 klo 9–17
MVWVOSJJIFTTÊ

os. Pirjontie 5, Ohkola
KPVMVLVVTJB UBJEFUUB MBIKBLPSUUFKB

Tmi T.T Niemi

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

Ihonhoito

Kosmetologin keinot
ikääntyvän ihon hoidossa, osa 1
Edellisessä artikkelissa jo kerroinkin, että ehdottomasti
tärkein keino ehkäistä ihon
ikääntymistä, on käyttää valosuojatuotetta. Vuoden jokaisena päivänä. On myös
hyvä käyttää juuri sinun ihollesi oikeita hoitotuotteita ja
parhaiten se onnistuu, kun
tuotteet on valittu yhdessä
ammattilaisen kanssa.
Hyvä kotihoito on iso osa
onnistunutta kokonaisuutta,
mutta sen lisäksi säännöllisillä hoitolahoidoilla saadaan
tehokkaampia ja näkyvämpiä tuloksia aikaan. Usein jopa tehokas kosteuttava hoito saa ihon heti näyttämään
nuoremmalta.
Ihan ensimmäiseksi on syytä määritellä, mikä saa ihon
näyttämään ikääntyneeltä. Onko iholla juonteita tai
ryppyjä? Onko ehkä jo roikkuvaa ihoa? Myöskin erilaiset pigmenttimuutokset eli
ne ”maksaläiskät”, erilaiset

ihomuutokset tai vaikkapa
laajentuneet hiusverisuonet
saavat ihon näyttämään vanhemmalta.
Tämän jälkeen tehdään
hoitosuunnitelma ja valitaan
sinun tarpeisiisi sopivat hoidot ja laitteet.

LED-valohoito
Jokainen meistä tietää, että kasvit tarvitsevat valoa
kasvaakseen. Olemme myös
oppineet biologian tunnilla
kasvin fotosynteesistä. Tutkijat havaitsivat, että samanlainen fotobiokemikaalinen reaktio tapahtuu myös ihmisen ihosoluissa. Tätä NASAn
kehittämää teknologiaa on
paljon tutkittu lääketieteellisesti ja sen tehosta on vahva tieteellinen näyttö. Tietyillä LED valon aallonpituuksilla on osoitettu olevan mm.
tulehdusta rauhoittava, bakteereja tappava, kollageenin

ja elastaanin tuotantoa aktivoiva vaikutus. Sitä käytetään
ikääntymisen merkkien hoidon lisäksi myös mm. haavojen hoidossa ja kivunlievityksessä.
Hoito on turvallinen ja kivuton ja sillä on FDAn hyväksyntä.
Se ei rusketa eikä polta
ihoa. Se ei myöskään sisällä
UV-säteitä.
Huomio kuitenkin, että
markkinoilla on paljon laitteita, joiden tehoa ei ole millään tavalla todistettu. Varmista myös, että hoidon
ajaksi ihollesi ei levitetä mitään tuotteita, sillä ne muuttavat valon suuntaa ja eikä
se silloin kohdistu oikeaan
ihosyvyyteen. Harmillisesti
osa kosmetiikkavalmistajista väittää, että heidän tuotteensa soveltuvat käytettäväksi valohoidon aikana tai
jopa tällä laitteella voitaisiin
tehostaa tuotteiden imeyty-

mistä. Se ei pidä paikkaansa.

HIFU
Hoidossa käsitellään veltostunutta ihoa, ryppyjä ja juonteita fokusoidun ultraäänen avulla, synnyttäen ihon
pintakerrosten alla olevaan
SMAS-kudokseen noin 65–
70 asteen lämpötilan pienen
pieninä pisteinä. Suurin osa
asiakkaista huomaa välitöntä “kutistumista” heti hoidon
jälkeen, mutta suurimmat tulokset näkyvät 2-6kk kuluessa, kun elastaanin ja kollageenin lisääntymisen vaikutukset ovat nähtävissä. Muutos on luonnollisempi, kun
se tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Tämä hoito on hyvä
vaihtoehto kirurgin veitselle,
vaikka sillä ei täysin samanlaisia tuloksia saavutetakaan.
Hoidossa aktivoidaan kehon
omaa kollageenintuotantoa,
joten saavutettavaa tulosta

ei voi ennustaa. Siihen vaikuttavat kuitenkin mm. ikä
(olemassa olevan kollageenin
määrä), elintavat ja ihonhoitotottumukset. Etuna leikkaukseen verrattuna on kuitenkin se, että varsinaista toipumisaikaa tai sairaslomaa ei
tarvita. Lopputulos on luonnollinen, hoito voidaan tehdä
minä vuodenaikana tahansa
ja se on turvallinen.

RF eli
radiofrekvenssihoito
Tämä hoito perustuu myöskin lämpöön kuten HIFUkin,
mutta tässä hoidossa lämpö
johdetaan ihokudoksiin ihon
pinnasta, jolloin luonnollisestikaan lämpötila ei voi olla niin suuri kuin yllä mainitussa HIFU-hoidossa. Itse en
koe radiofrekvenssihoitoa
yhtä tehokkaana.
Petra Salonen
FaceStation, Mäntsälä
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OSTOKSILLE!
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Kauttamme saat myös
kultasepän palvelut,
kaiverrukset ja korujen korjaukset

Nyt Joululahjaostoksille!
Vietämme Joulunavauspäivää 26.11.

JoulunavausTarjous vain 6.11.!
päivänä 2

JoulunavausTarjous vain 6.11.!
päivänä 2

JOULUKORTTEJA
Palauta arvontalipuke myymäläämme 17.12.
mennessä, niin osallistut kauniin hopeisen
Swarovski kristalli kaulakorun arvontaan.
Arvonta suoritetaan 21.12.
Meiltä löydät nyt uutuuskoruja
Italiasta pukinkonttiin tai vaikka itselle
arjen iloksi. Tervetuloa tutustumaan!

Maahantuojan korumyymälä
Keskuskatu 5, Kipan vieressä.
Olemme avoinna ma-pe 10–16. Tervetuloa û

Suuri valikoima
hopeakorvakoruja
1 pari
2 paria
3 paria

10,18,25,-

KULTASYDÄN
JOULUARVONTALIPUKE

Puh:

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!
Talvi tulee
- pukeudu
lämpimästi!
Arvomme
tuotepalkintoja!

Palauta kuponki liikkeeseemme
Joulunavauspäivänä pe 26.11.
ja osallistu arvontaan!
Nimi
Paikkakunta
Puh.
POP-UP VAATEMYYNTI

LASTEN
TEHTÄVÄKIRJAT
RJAT

5,- / 10 kpl

-20%

Meiltä myös
JOULUPOSTIMERKIT

Tätä on odote

Jan van
Haasteren
PALAPELIT
alkaen

Kauniita
JOULUKALENTEREITA ja
KIRJAJOULUKALENTEREITA
mm. Muumi,
My Little Pony, Frozen,
Mauri Kunnas ja Peppi
Keskuskatu 5,
Mäntsälä

(Kipa-kirjakaupan vieressä)

Tervetuloa!

Vain käteismaksu!

Avoinna
ma-pe klo 10-18,
la klo 10-15

Lauantaina 27.11.
palvelemme
klo 10-18.

Paljon erilaisia VUODEN 2022
KALENTEREITA myynnissä!

IIN!
PUKINKONTT

Hyvä valikoima
syksyn UUTUUSKIRJOJA
ja paljon erilaisia
JOULUAIHEISIA KIRJOJA
lapsille ja aikuisille
pukinkonttiin

Paketoimme lahjat
kauniisiin joulupaketteihin
Osallistu Joulunavauspäivän arvontaan!
Tuo oheinen kuponki
myymäläämme pe 26.11.
Arvomme osallistujien
kesken palkintoja.

-10%

PAKETOINTIIN
tMBIKBQBQFSJU
tMBIKBOBSVUKBSVTFUJU
tMBIKBQVTTJU
ja lahjakassit

24,95

17,95

Joulunavausin
a
v
s
u
o
rj
a
T
.!
päivänä 26.11

POPUP-MYYNTI

ttu!

JOULUASKARTELUUN
TARVIKKEET
tLPSUUJQPIKJBtKPVMVUBSSPKB
tKPVMVJTJBLJJMUPLVWJB
tÊÊSJWJJWBUBSSPKB
tBTLBSUFMVLVWJPJUB
ja paljon muuta

TITANIC-PALAPELI
nyt myynnissä

Postimaksu
maksettu
– HYVÄNTEKEVÄISYYS
JOULUKORTIT

Nimi:

t UPQQBUBLLFKB
t QJQPKBKBIBOTLPKB
t NFSJOPWJMMBTVLLJB
t MPNQBLPJUB
t WÚJUÊKBIFOLTFMFJUÊ
t OFVMFQVTFSPJUB
t OFVMFUBLLFKB
t UVOJLPJUB
t QVTFSPJUB
t NFLLPKB
t GBSLLVKB
t MFHHJOTFKÊ
t OBJTUFOKVIMBQVLVKB
t TVLLJB
t ZÚQBJUPKB
t DPMMFHFIPVTVKB
t BMVTWBBUUFJUB
t LBTWPNBTLFKB
t NBUUPKB

TERVETULOA
OSTOKSILLE!

Nimi
Paikkakunta

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

Olemme avoinna
la 27.11. klo 10–18

Puh.

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
HydraFacial
Clean & Hydrate
+ LED-valohoito

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

69€

(norm: 89€)

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

99€

(norm: 148€)

+ kaupan päälle Detox saippua tai Tyrni-sitruuna saippua

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

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€)

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

MEDICAL CLINIC

Yumi Lashes
RIPSIEN KESTOTAIVUTUS
& KESTOVÄRIT
sisältää kulmien muotoilun
ja kestovärit

95€

TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN

AJANVARAUS
SÄHKÖISEN
TIMMAN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273

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

Lahjakorttien tulostus /
tilaus netin kautta

KOTOAPTEEKISTA
supertarjoukset

vielä sunnuntaihin saakka
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