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HEHKEÄNÄ KOKO KESÄN
HydraFacial Clean & Hydrate
+ LED-valohoito
Komedoraudan aikakausi
on nyt ohi! HydraFacial on
ainutlaatuinen ihonhoitoteknologia, joka samanaikaisesti laitehoitona
puhdistaa, kuorii, tyhjentää
huokoset ja syöttää
tehoaineet syvälle ihoon.

95€
(125€)

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

Tervetuloa
ammattilaisten
osaaviin käsiin!

Turvallista ajoa ja
ainutlaatuista jarrutuskykyä ensimmäisestä
kilometristä
viimeiseen.

22€
(28€)

*1 hoitoalue = ylä- tai alakasvot TAI
leukalinja/kaula. Koko kasvot +
leukalinja + kaula yht. 595€.

59€

t
t
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t
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renkaiden asianmukainen säilytys pidentää käyttöikää
säästät aikaa, vaivaa ja varastotilaa
renkaiden turvallisuustarkastus: kuvion syvyys, kuluneisuus, venttiilit ja vanteet
halutessasi renkaiden ja vanteiden puhdistus
vakuutus
saat tekstiviesti- tai sähköpostimuistutuksen renkaiden vaihdosta

1 hoitoalue

270€
(350€)

NYT VOIT VARATA AJAN
SÄHKÖISEN TIMMA
AJANVARAUKSEN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273
Lahjakorttien tulostus / tilaus netin kautta
TERVETULOA SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN
Palvelemme toistaiseksi
VAIN AJANVARAUKSELLA
ma-pe klo 10–20, kesä-heinäkuu: pe suljettu
p. 040 190 7273.
Keskuskatu 9, Mäntsälä.
ZZZEGPFOLQLFÀ

OLETKO JO KOKEILLUT
RIPSIPERMANENTTIA?

HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy
.BJTBMBOUJF .ÇOUTÇMÇt1
BSUPLBVQQJOFO!FVSPNBTUFSDPN

Ripsien kestotaivutus tekee
ripsistäsi kauniin kaartuvat
pitkäksi aikaa; lopputulos
kestää 2-3 kk
(normaali ripsien elinkaari).

Oppilastyön ajanvaraukset vain puhelimitse
p. 040 190 7273

MEILTÄ SAAT MYÖS
AUTOHUOLTOPALVELUITA!

Ilmastointihuolto tarjous 79€

(89€)

Avoimempi katse
kestotaivutuksella...

Sar
asenne ja
ttuna

Muista myös RENGASHOTELLI:

Palvelun hinta ja saatavuus vaihtelevat, pyydä tarjous.

KESTOTAIVUTUS ja KESTOVÄRIT ripsiin ja kulmiin

459€

Maksuaikaa jopa 36 kk.
Saat meiltä edullisen
rahoitustarjouksen.

OPPILASTYÖT EDULLISEMMIN
KESTOVÄRIT ripsiin ja kulmiin
ja kulmien muotoilu

Esim
205/55 .
R 16

Haluatko
maksaa erissä?

TUTUSTUMISTARJOUS!

Nina

Kesän 2020 renkaat

Kauneushoitola
BD Medical Cliniciltä...
-BD Medical -kasvohoidot
-HydraFacial -hoidot
-DermaPen -mikroneulaus
-Ripsien kestotaivutukset
-HIFU-hoidot
-Radiofrekvenssihoidot
-Timanttihionnat
-Dermaplanning
-Kestovärjäykset...

Hoitolassamme kosmetologiopiskelija

-Alkupuhdistus
-Kuorinta
-HIFU-käsittely 1 hoitoalueelle*
-Kosteuttava naamio
-Hoitovoiteet & kotihoito-ohjeet
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Valitse
oikeat renkaat PRIMACY 4
tarpeesi
mukaan.

HIFU-veitsetön kasvojenkohotus
Markkinoiden tehokkain
anti-aging-hoito!

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA
Mäntsälän kunnantalo
on suljettuna 6. – 31.7.20.

Hyvän laadun ja palvelun talo

Sisäja ulkomaalaukset

Kunnan kauppa- ja asiointipalvelu
+70 -vuotiaille ja riskiryhmäläisille jatkuu
edelleen. Neuvontapuhelimen numero
040 3146 886 on avoinna ma-pe klo 8-16.
Keusoten puhelinnumerot muuttuvat
10.6.20. Puhelinvaihde on avoinna
ma-pe klo 8-16, puh. (019) 711 0000.
Tarkemmat numerotiedot löytyvät
SWSMXXIIWXE[[[OIWOMYYHIRQEERWSXIƼ

PH MAALAUSURAKOINTI

Omakotitalot,
pientalot, rivitalot, kerrostalot
ym. kiinteistöt

Myllyläntie 40,
07560 PUKKILA
Puh. 019 685 1164

Kotimainen perheyritys

040 361 7862

Qt7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtXXXNBOUTBMBOLJSKBQBJOPå
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BETONIPATSAAT
SUIHKULÄHTEET

Mäntsälän Urheilijoiden uusi puheenjohtaja Sari Alaluusua:

”Kaikenikäiset ovat tervetulleita
toimintaan mukaan”
M

Kuva Elina Alanko

Elina Alanko

äntsälän Urheilijoiden uutena
puheenjohtajana
aloitti vuoden vaihteessa
Sari Alaluusua. Sari muutti
perheensä kanssa Vantaalta
Mäntsälään vuonna 1973.
– Menin silloin toiselle
luokalle nykyiseen Kirkonkylän kouluun jatkaen koulunkäyntiä Mäntsälässä aina
ylioppilastutkintoon saakka.
Opiskelu ja työuran aloitus
veivät pois Mäntsälästä, kunnes muutimme tänne takaisin esikoispoikamme synnyttyä vuonna 1999, kertoo Alaluusua.
Vuodet ovat vierähtäneet
ja kolmesta Sari Alaluusuan pojasta keskimmäinen on
parhaillaan armeijassa.
– Sain liikunnallisen elämäntavan mallin lapsuudenkodista ja urheilu on kuulunut aina harrastuksiini. Muistan, kun pelasimme Mäntsälän Urheilijoiden keltavihreissä väreissä minilentistä Seurojentalon siipirakennuksessa. Katto oli aivan liian matala lentopallon pelaamiseen,
siellä vaan treenattiin useita
kertoja viikossa, miettii Sari
Alaluusua.

”Sain liikunnallisen
elämäntavan
mallin
lapsuudenkodista.”
Sari oli mukana myös yleisurheilussa, kunnes hevosharrastus tuli kuvioihin alakoulun
viimeisillä luokilla. Tallilla käytiin pyöräillen parhaimmillaan
joka päivä myös talvella.
– Minulle on ollut tärkeää, että poikamme omaksuvat liikunnalliset elämäntavat, sanoo Alaluusua.
– Oma liikkuminen on nykyään hyötyliikuntaa työmatkoilla ja porrastreenejä
Hirvihaarassa. Työporukalla suunnittelemme osallistumista juoksutapahtumiin,
sen muistaminen motivoi
lähtemään lenkille, jatkaa Sari Alaluusua.

Jalkapallossa
eniten harrastajia
Sari Alaluusua aloitti Mäntsälän Urheilijoiden toimihenkilönä vuonna 2006, jolloin 1999 syntyneille pelaajille perustettiin jalkapallojoukkue. Alaluusua ryhtyi tuolloin joukkueenjohtajaksi. Sen
jälkeen Mäntsälän Urheilijoiden jalkapallojaoston johtoryhmätyöskentely ja koko

Maan hallitus on purkanut rajoituksia ja toiminta
on saatu käyntiin kunnan ulkoliikuntapaikkojen auettua
14. toukokuuta. Harjoittelu
on ollut mahdollista pienryhmissä ja esimerkiksi jalkapallosarjat aloitetaan kesäkuun
aikana. Yleisurheilukoulu alkaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja jalkapallokoulu
starttaa elokuussa.
– On mahtava ﬁilis, kun
kesä tulee ja aurinkoiset säät
kutsuvat liikkumaan. Mäntsälän Urheilijat toivottaa
kaikki tervetulleeksi toimintaan mukaan.
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40%
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M A J ATA LO

Lisätietoja
www.mantsalanurheilijat.ﬁ

KIVIMYYNTI OLLILA
Kaikki hautakivipalvelut myös
puhelimella: p. 0400 852 309
ja sähköpostilla:
esko.ollila@loimaankivi.fi
Sääksjärventie 969
www.kivimyyntiollila.fi

)JSWJIBBSBOUJFt1
www.majataloelsa.fi

Mäntsälän Urheilijoiden
uusi puheenjohtaja Sari
Alaluusua pitää tärkeänä
tavoitteena yhteistyön
syventämistä seuran eri
lajijaostojen välillä.

seuran hallitustoiminta tulivat kuvioihin mukaan.
– Mäntsälän Urheilijoiden
puheenjohtajana toimiminen on haastavaa. Mäntsälän Urheilijat on monilajiseura ja mielestäni eri lajien läheinen yhteistyö on erittäin
tärkeää. Yhteistyön syventäminen on puheenjohtajakauteni tärkein tavoite, toteaa Sari Alaluusua.
Jäseniä Mäntsälän Urheilijoissa on noin 2400. Jäsenet
kuuluvat seuraan joko lajijaostojen tai kyläseurojen
kautta.
Jalkapallo on harrastajamäärältään ylivoimaisesti suurin jaosto, rekisteröityjä pelaajia on lähes 400. Muita suosittuja lajeja ovat ammunta, hiihto, suunnistus ja
yleisurheilu. Mäntsälän Urheilijoille perinteinen laji lentopallo ja joitakin vuosia sitten lajivalikoimaan tullut koripallo ovat toimineet harrasteryhminä nyt muutaman
vuoden ajan.

Mäntsälän Urheilijat järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaaehtoisia tarvitaan niin lajijaostojen
valmennus- ja toimihenkilötehtäviin kuin kilpailujen ja
tapahtumien järjestämiseen.
– Mäntsälän Urheilijat käy
urheiluseurana jatkossa entistä kovempaa kilpailua harrastajista muiden seurojen
kanssa ikäluokkien pienentyessä, sanoo Alaluusua.
– Pidämme matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaikissa lajeissa tärkeänä, esteenä toiminnan käynnistämiselle on usein vetäjien puute. Ilman valmentajia,
toimihenkilöitä, ohjaajia ja
innokkaita vanhempia ei olisi
mahdollista järjestää toimintaa näinkään laajasti. Kaikenikäiset lajitaustasta riippumatta ovat tervetulleita mukaan. Ammattilainen ei tarvitse olla, innostus riittää jo
pitkälle ja koulutusta urheiluseuran erilaisissa tehtävissä
toimimiselle on runsaasti tarjolla siitä kiinnostuneille, toteaa Sari Alaluusua.

”Mäntsälän
Kevät ollut
Urheilijat tarjoaa haastavaa aikaa
mahdollisuuden
– Kulunut kevät on ollut
haastavaa aikaa seurallemoppia liikunnan
me. Harraste,- harjoitus-ja
perusteet ja nauttia kilpatoiminta on ollut pitkään pysähdyksissä suunnisliikunnasta ja
tusjaoston järjestämiä omayhdessäolosta.”
toimikuntorasteja lukuunottamatta, kertoo Alaluusua.

Olemme avoinna:
QFLMPo MBLMPo TVLMPo
NBLMPo UJTVMKFUUV
LFLMPo UPLMPo

HUOM! Seuraa mahdolliset muutokset
kotisivuiltamme /FB!

Mäntsälän Urheilijoissa toimii useita
lajijaostoja.
-Ampumajaosto järjestää sekä aikuisten että nuorten ampumakilpailuja ja
-harjoituksia monitoimitalon alakerrassa ja Hirvihaaran ampumaradalla.
-Hiihtojaosto järjestää hiihtokoulun ja
-kilpailuja Hirvihaaran hiihtokeskuksessa.
-Jalkapallossa on tällä hetkellä 12 joukkuetta, jotka pelaavat eri tasoilla etelän
alueen sarjoissa ja Opel-liigassa.

Futsalissa naisten edustusjoukkue pelaa Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Suosittuun jalkapallokouluun
osallistuu vuosittain lähes 100 tyttöä ja
poikaa.
-Koripallo-ja lentopallojaostoissa on
aikuisten harrasteryhmiä. Lentopallojaosto etsii valmentajia ja ohjaajia junioritoimintaan mukaan.
-Pyöräilyjaosto etsii uusia innostuneita henkilöitä jatkamaan jaoston toimintaa.
-Suunnistusjaosto liikuttaa sekä lapsia että aikuisia. Suunnistuksen keskiviikkorastit ovat avoinna kaikenikäisille ja-tasoisille suunnistuksesta kiinnostuneille. MU:n suunnistajat osallistuvat
vuosittain isoihin tapahtumiin kuten
Jukolan viestiin usean joukkueen voimin. Vuosien saatossa menestystä on
tullut veteraanien MM-kisoista, nuorten SM-kisoista ja erilaisista viesteistä
kuten Jukola, Venla, Tiomila jne.
-Yleisurheilujaosto järjestää lapsille
yleisurheilukoulun ja päiväleirejä. Kaikille avoimet Cooperin testit juostaan
kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Kaikenikäisten juoksukoulu on kiinnostava lisä jaoston tarjontaan. Yleisurheilussa SM-mitaleja ovat saavuttaneet MU:n nuorten sarjalaiset sekä aikuisten veteraaniasarjoihin osallistuneet urheilijat.

AUTOSÄHKÖTÖIDEN

ERIKOISLIIKE

Tervetuloa!

Mäntsälän Urheilijat ry
– liikunnan iloa vuodesta 1946
Mäntsälän Urheilijat ry on vuodesta
1946 alkaen toiminut monilajiseura.
Urheilutoimintaa Mäntsälässä on ollut kyläseurojen järjestämänä jo yli 100
vuoden ajan. Kyläseuroja, joiden avulla
toiminta on mahdollista myös sivukylillä, on tällä hetkellä toiminnassa kymmenen.
Mäntsälän Urheilijat kehittää toimintaansa ja haluaa tarjota mäntsäläläisille lapsille ja aikuisille mahdollisuuden monipuoliseen urheiluun sekä hyvinvointi- ja terveysliikuntaan.
Mäntsälän Urheilijat haluaa olla mukana lasten ja nuorten kasvatuksessa opettamalla yhteistoimintaa, pettymysten käsittelyä, erilaisuuksien ymmärtämistä sekä iloitsemaan omista ja
kavereiden onnistumisista.

Myös ruuviperustukset!

Maisalantie 11, Mäntsälä
p. (019) 688 0126
.ODVVLVWDKLHURQWDD
+HUPRUDWDKLHURQWDD
,QWLDODLVWD
päähierontaa

www.lepotila.net

Avoinna ma-ke 8–19, to-pe 8–17

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

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

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

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

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

Omenatarhan lomatalo
vuokrattavissa (100 m2, 8 henk.)
DLUEQEYXRNUDNRKGH1LLQLUDQQDQWLH3RUQDLQHQ
ORPDLOLMDOOHPDWNDDMDOOH\P

Itsepoimintaa tarjolla:

Itselle tai vaikka
mökkituliaiseksi kuoriva

KASVOHOITO

SAIPPUAPESUSIENI vartalolle

48€

Sis. pintapuhdistus,
kuorinta, seerumi,
kasvohieronta, hoitovoide
sekä kulmien muotoilu.
Voimassa 31.7. saakka.

Kauneushoitola

(useita eri tuoksuja)

11€

Ole ystävällinen ja varaa aikasi

P. 045 806 4438

Keskuskatu 4,
Mäntsälä

SKY-diplomikosmetologi
Tia Kovanen

www.kauneusbelleza.com

Heinäkuun alussa luomumansikkaa,
Heinäkuun loppupuolella luomumustaherukkaa.
Syyskuussa ostettavissa luomuomenaa poimittuna.

2WD\KWH\WWlMDN\V\VDDWDYXXVWLODQQH

0400 482 555
Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com
Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.
Talopesulakoneet, myynti ja huolto

Fresh Up
virkistävä ja kosteuttava

3XKZZZRPHQDWLODÀ
1LLQLUDQQDQWLH/DXNNRVNL

Kesä
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 12 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
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MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Tapahtumakalenteri
Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalvelukset ovat avoinna yleisölle kokoontumisrajoitukset huomioiden. Jumalanpalveluksia voi edelleen katsoa myös verkossa. Lähetys löytyy seurakunnan YouTube
kanavalta ja mantsalanseurakunta.ﬁ etusivulta ennen jumalanpalveluksen alkua. Ehtoollisen voi pyytää tarjottavaksi kotiin, jos jumalanpalvelukseen osallistuminen ei ole mahdollista. Ota yhteyttä arkisin klo 9-16 p. 019 5607 536.
Su 14.6. klo 10 Messu. Yleisölle avointa jumalanpalvelusta voi katsoa myös verkkosivujen kautta. Laalo, Seppälä, Odé.
La 20.6. klo 10 Juhannuksen sanajumalanpalvelus. Yleisölle avoin jumalanpalvelus
katsottavissa myös verkossa. Säämänen, Itkonen.
Su 21.6. klo 10 Messu. Yleisölle avoin jumalanpalvelus katsottavissa myös verkossa. Säämänen, Laalo, Itkonen.
Su 28.6. klo 10 Messu. Avoin jumalanpalvelus ja verkkolähetys.
Su 5.7. klo 10 Messu. Avoin jumalanpalvelus ja verkkolähetys.
Su 12.7. klo 10 Messu. Avoin jumalanpalvelus ja verkkolähetys.
Su 19.7. klo 10 Messu. Avoin jumalanpalvelus ja verkkolähetys.
Su 26.7. klo 10 Messu. Avoin jumalanpalvelus ja verkkolähetys.
Kirkko on avoinna hiljentymistä varten jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaisin klo
12.30 asti. Voit tulla hetkeksi pysähtymään hiljaisuuteen. Henkilökunta on paikalla keskustelua varten.

TAPAHTUMAT
Ajankohtaiset tapahtumatiedot ja videoitua ohjelmaa löydät seurakunnan sivuilta
mantsalanseurakunta.ﬁ.
Olemme Facebookissa, seuraa sivuamme facebook.com/mantsalanseurakunta/
Olemme Instagramissa @mantsalansrk, tule seuraamaan!
LAPSILLE JA PERHEILLE
Kesäperhekerhot kokoontuvat ulkona viikoilla 1.-26.6. Tarjolla mehut ja keksit. Otathan
omat lelut mukaan.
Ma klo 9.30-11 Anttilan leikkipuiston perhekerho, Ansaritie
Ti klo 10-12 Toukkapiiri vanhemmille ja vauvoille seurakuntakeskuksen nurmella, Urheilutie
Ke klo 9.30-11 Leijonapuiston perhekerho, Vanha Porvoontie
To klo 9.30-11 Hyökännummen kerhotalon perhekerho pihalla, Tasalantie
Lasten, nuorten ja perheiden puhelin ma-pe 9-18 p. (019) 5607 580. Kaipaatko keskusteluseuraa, mahdollisuuden purkaa kuormittunutta arkea tai jakaa ilon hetkiä? Onko
lapsesi yksin kotona ja kaipaisi kuuntelevaa aikuista? Oli tilanne mikä tahansa, voit soittaa
meille. Puheluusi vastaa Mäntsälän seurakunnan kasvatuksen työntekijä. Voit soittaa mistä aiheesta tahansa, oli asia pieni tai suuri. Puhelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Puuhavinkkejä lapsiperheille: Puuhaa ja katseltavaa facebook.com/lapsetjaperheetmlansrk/ ja mantsalanseurakunta.ﬁ
Syksyn Rytmitoukat musiikkiryhmät: Ti klo 14.30-15.30 sisarusryhmä 6kk->, to klo
9-10 6-12 kk, to klo 10.15-11.15 jatkava ryhmä, isommat lapset. Rytmitoukissa lauletaan, leikitään, lorutellaan, liikutaan ja soitetaan laulujen tahdissa. Lopuksi kahvit ja mehut. Hinta 20 € /perhe /lukukausi. Ilmoittautuminen mantsalanseurakunta.ﬁ
KOULUIKÄISILLE
Tehtäväratoja Mäntsälässä: Tule seikkailemaan tehtäväradoille eri puolille Mäntsälää!
Radat on suunniteltu kouluikäisille ja perheille. Ratojen sijainnit löydät nettisivuillamme ja somessa. Lisätiedot kouluikäisten sivuilta wanhannuoret.ﬁ
Kouluikäisille on tekemistä kouluikäisten sivuilla wanhannuoret.ﬁ
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
Nuorison toiminta on Instagramissa! Katso IG @wanhannuoret ohjelmassa mm. Päivän skaba, Warttis, Raamis, kitarapiiri, jumikset…

Jyrki Teeriahon
Eurooppalaisilla poluilla
on mukavaa kesälukemista
Juuri ilmestynyt Eurooppalaisilla poluilla on mäntsäläläisen Jyrki Teeriahon toinen
vaelluskirja. Nyt seikkaillaan
Portugalissa, Espanjassa, Sloveniassa, Tanskassa, Montenegrossa, Ruotsissa ja muutamassa muussakin maassa.
Kirjan mielenkiintoisin polku
lienee Portugalin Oportosta lähtevä pyhiinvaellusreitti Santiago de Compostelaan
Pohjois-Espanjaan. Tämän
Teeriaho vaelsi vuorotteluvapaallaan 2016 ja matkaa kertyi noin 230 kilometriä.
– Portugalin reitti on hyvä kävellä ja vaativia nousuja
ei ole kovinkaan paljon. Reitin varrella on myös lähes joka kylässä majoitus- ja ruokailumahdollisuus eli rinkkaan ei tarvitse pakata kovinkaan paljon tavaraa. Itse vaellan yleensä hieman yli
seitsemän kilon kantamuksella. Suomalaisetkin ovat
löytäneet tämän pyhiinvaelluspolun. Se ei ole niin ruuhkainen kuin perinteinen ranskalainen polku. Ilokseni myös
muutama mäntsäläläinen on
noissa maisemissa vaeltanut
ja olemme vaihtaneet jälkikäteen kokemuksia, kertoo Jyrki Teeriaho.
Eurooppalaisilla poluilla
kirja painottuu vahvasti Pohjois-Espanjaan. Keväällä 2019
vaellettu Ruta del Cares Pohjois-Espanjan Picos de Euroopan kansallispuistossa tulee
tutuksi ja samoin aiemmat
kaksi vaellusta GR 11 reitillä
Pyreneillä. Yllättävin vaellusmaa on ehkä Tanska, mutta
kyllä sielläkin hiki nousi Teeriaholle pintaan.

Kirjat syntyvät
Kolin mökillä
Jyrki Teeriaho kirjoittaa kirjansa mökillään Kolilla.
– Perinteisten mökkipuuhien lomaan kaipaan jotakin
järkevää puuhaa eli yleensä aamupäiväisin kirjoittelen

Kirja taitettiin
Oulussa

Mäntsäläläisen Jyrki Teeriahon uusi vaelluskirja Eurooppalaisilla poluilla on
myynnissä Mäntsälän Kipakirjakaupassa.
tunnin tai puolitoista. Sen
jälkeen käyn kävelemässä ja
teksti muovautuu vielä päässäni. Mökille palattuani saatan tehdä muutaman korjauksen tai muutoksen. Jonkin vaelluksen jälkeen saatan miettiä, ettei tuosta mitään juttua saa, mutta pian
huomaankin kirjoittaneeni
aiheesta reilut kymmenen sivua. Tällainen oli muun muassa viimekesäinen Tanskan
vaellus, selventää Teeriaho.
– Toki Koli itsekin houkuttelee kävelemään ja uudessa kirjassa on kaksi vaellusta Pohjois-Karjalasta, Kolilta Kiihtelysvaaraan ja Kolilta
Nurmekseen.
Vaelluksillaan Jyrki Teeriaho on ollut yhdessä ystäviensä kanssa tai sitten yksin. Molemmissa on hyvät puolensa,
sanoo Teeriaho.
– Poluilla on runsaasti aikaa käydä asioita läpi eli voi
jutella kiireettä ja pohtia asioita monelta kannalta sekä vaihtaa mielipiteitä. Yksin vaelluksella taasen mieli rauhoittuu ja erilaisia ideoita saattaa putkahtaa päähän. Oikeastaan kaikki ideani
syntyvät jotenkin kävelynlomassa ja toteutan ne vain sitten töissä. Pyhiinvaellusten

Eurooppalaisilla poluilla kirja syntyi hieman yhtäkkiä.
Oululainen Graﬁikkatehdas
kertoi tammikuussa palkanneensa graaﬁkkoharjoittelijan, jolle kaivattiin työkuormaa.
– Muistin nuo kirjoittamani vaellusjutut, jotka olin
jo nivonut yhteen ja lähetin
ne Ouluun. Tuoreimpien kuvatiedostojen kanssa ei ollut
vaikeuksia, mutta vanhempien reissujen kuvia jouduin
etsimään. Antoisaa oli nähdä miten kirja sai elämän hyvän taiton myötä. Oikoluku
oli tylsää, mutta sen ulkoistin perhepiirissä, toteaa Teeriaho.
Jyrki Teeriaho toivoo kirjansa innostavan ihmisiä
omiin vaelluksiin ja löytämään mukavia polkuja maailmasta tai ainakin Euroopasta.
Mäntsälän Sanomat suosittelee kirjaa kesälukemiseksi.
Jyrki Teeriahon aiemmat
kirjat:
Lasten Yrittäjäkirja –
Onni ja Soﬁa perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon, N-Y-T-NYT
OY, Oulu, 2018
Athos askel askeleelta,
Mediapinta Oy, Tampere, 2019
Tulossa: Mäntsälän
Yrityskehitys – MYK uutisten valossa 2003-2020,
Mäntsälän Kirjapaino,
Mäntsälä, 2020 (toimittanut Jyrki Teeriaho).

tyivät 12. toukokuuta. Kirjan kustantaja on oululainen
lastenkirjakustantamo N-YT-NYT OY ja painettu kirja ilmestyi keväällä 2018. Sekä kustantaja että kirjoittaja

olivat iloisia Riitta Mannisen
ideasta ja antoivat oitis luvan
äänikirjaan. Tuotos ohjataan
alakoulujen opettajien kautta koululaisten käyttöön, kertoo Riitta Manninen.
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Mehustamme kylmäpuristaen
tuoreet sekä pakastetut
MARJAT ja OMENAT
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.
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Osoitteemme on
Vanha Pornaistentie 9A, Mäntsälä
(Poikkitien yritysalue)

Hammaslääkärit
Jari Seraste,
Seraste,
Hammaslääkärit Jari
Hanna
Koskiniemi,
Linda
Päivinen
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
4VVIZHJFOJTUJ.BSKB-JJTB-BTTJMB

MÄNTSÄLÄN MEHUSTAMO

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

perinteisiin toki kuuluukin
yksin käveleminen ja eräänlainen nuukailu, joka näkyy
myös Portugalilaisella poluilla teksteissäni, tuumii Teeriaho.

Teeriahon
kirjoittamasta
Lasten Yrittäjäkirjasta
syntyi äänikirja
Mäntsälän kirjastossa havaittiin huutava pula lasten äänikirjoista. Koronaepidemian aikana kuunneltavia lastenkirjoja kaivataan kovasti,
kertoo Mäntsälän kirjaston
kirjastonhoitaja Riitta Manninen.
Riitta Mannisen idea oli lukea ja näyttää Yotube-videolla Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikön Jyrki Teeriahon kirjoittama Lasten Yrittäjäkirja – Onni ja Soﬁa perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon.
Äänikirja ja video ilmes-

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

VERHOOMO
AILA PAAKKINEN
Valmennan Järvenpäässä
sä
ja Mäntsälässä.
Varaa aikasi täältä:
www.merjaheikkila.fi
fi
XSibeliuksenkatu 19, Järvenpää
ä
XVanha Porvoontie 9, Mäntsälä
ä

Merja Heikkilä

050 385 5766 merja.heikkila@cambridgeohjelma.fi

Puh. 040 532 4513

Pornaistentie 264, 04660 NUMMINEN
aila.paakkinen@gmail.com

t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Kirvun Museo
Avoinna sunnuntaisin
klo 12 – 15
5.7. – 26.7. ja 2.8. – 9.8.

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre

Avoinna muulloinkin
sopimuksen mukaan.

p. 050 306 6748

Sirpa Suvanto
p. 040 715 1619

Kaakkumäentie 1-3 (Kotokartano)
.ÊOUTÊMÊt.ZÚTLPUJLÊZOOJU

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)

045-139 1709
www.mantsalanmehustamo.ﬁ

KAIKKI VERHOILUTYÖT

Inscrire Oy
Taloushallinnon palvelut
Puh. (019) 687 7666
Matkapuh. 040 551 1879
Mesipolku 8 as 2, 04600 MÄNTSÄLÄ

www.inscrire.fi

Kirkkoherranviraston palvelut
Kirkkoherranvirastossa palvelemme virka-aikaan puhelimitse ja sähköisesti. Yhteystiedot: (019) 5607 500, mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ
Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen: mantsalanseurakunta.ﬁ/info-ja-asiointi
Hautausasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon puhelimitse p.
(019) 5607 500
Kirkolliset toimitukset poikkeustilanteessa: Kasteissa, vihkimisissä ja hautajaisissa
voi olla läsnä enintään 50 henkilöä. Toimituksia voidaan myös siirtää. Lapsen nimen voi
rekisteröidä ja viettää kastejuhlaa myöhemmin. Olemme osaltamme pahoillamme, että
näitä poikkeuksellisia ratkaisuja joudutaan tekemään elämän tärkeissä hetkissä.
Olemme tukenasi, kun kaipaat kuuntelijaa
Haluatko jutella, tarvitsetko neuvoja tai tukea, onko taloutesi kriisissä? Meiltä saat
apua. Ota rohkeasti yhteyttä!
Pappien puhelinpäivystys ma-pe klo 9-13 p. (019) 560 7528. Päivystävään pappiin
voi olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin ja toimitusvarauksiin liittyen. Päivystävän papin kanssa voi myös keskustella mieltä painavista asioista. Papilla on vaitiolovelvollisuus
ja keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Diakoniapäivystys ma-pe 9-16 p. (019) 560 7536. Meiltä saat apua. Voit keskustella ja saada ohjausta, neuvontaa ja apua taloudellisissa kriiseissä. Autamme kaiken ikäisiä
mäntsäläläisiä elämän haasteissa! Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika keskusteluun puhelimitse päivystysnumerosta.
Kauppa-apupalvelu ikäihmisille
Ikäihminen tai riskiryhmään kuuluva, tarvitsetko apua kaupassakäyntiin koronaepidemian aikana? Vapaaehtoinen, kävisitkö kaupassa tai apteekissa ikäihmisille ja muille koronatilanteen vuoksi riskiryhmiin kuuluville, joiden on vältettävä liikkumista ihmisten ilmoilla? Siskot ja Simot välittää kauppa-apupyyntöjä Mäntsälässä. Ota yhteyttä p. 044 244
3267 ma-pe klo 9-15 tai mantsala@siskotjasimot.ﬁ
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TERVETULOA!

PARTURI

RAIJA VILKMAN
Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
älä
p. 040 582 7050
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Nopsa
varastorunko
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Mäntsälän
KEITTIÖEXPERT

PALVELUA
VUODESTA

1985

Meiltä...
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t )ZMMZU TBSBOBUZN

,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå

Mäntsälä, Mallamäki okt
4h, k, s, 2wc, 2 autokatosta
147/160 m2
,BVOJT QFSTPPOBMMJOFOPLUSW+PTFUUBSWJUTF
NPOUBB NBLVVIVPOFUUB  NVUUB BSWPTUBU BWBSBB
UJMBB IBSSBTUBB  UÊNÊ PO FUTJNÊTJ LPUJ 5PEFMMB
*40 LPEJOIPJUPIVPOF  KPTTB WBSBBWB UBLLBMFJ
WJOVVOJTFLÊQVVIFMMB QBMKPONZÚTWBSBTUPUJMBB
:MÊLFSSBTTBBWBSBPMPIVPOF LPSLFBIVPOFUJMBUVP
MJTÊÊWBMPJTVVUUB ZMÊLFSSBOLQIKVVSJSFNPOUPJUV 
NBLVVIVPOFJTTB SVOTBBTUJ LBBQQJUJMBB / 
NTVPKBJTBMMBUPOUJMMBLBLTJBVUPLBUPTUBKBWBOIB
NBBLFMMBSJ4VPKBJTBUPOUUJMÊIFMMÊLFTLVTUBOQBM
WFMVKB&JMBJOFE&UPEVh 192.000 €.0T7BOIB
1PSWPPOUJF

Padasjoki, Maakeski okt
4h, k, s 113/142 m2
1BEBTKPFOLVOOBTTBWJSFÊTTÊ.BBLFTLFOLZMÊTTÊ
UJMBWB PLU "MLVQFSÊJTFTUÊ SBLFOOVTWVPEFTUB FJ
WBSNBB UJFUPB  MBBKFOOVT TBVOBPTBTUPMMB SBLFO
OFUUVWVPOOB,FJUUJÚTTÊMFJWJOVVOJKBQVV
IFMMB ZMÊLFSSBTTBMÊNNJUUÊNÊUÚOUÊMJTÊUJMBBLFTÊ
LÊZUUÚÚO,VOOBOWFTJKBWJFNÊSJ TÊILÚMÊNNJUZT 
MJTÊLTJ UVMJTJKPKB5JMBWBMMB  N UPOUJMMB NZÚT
WVPOOB  SBLFOOFUUV BVUPUBMMJWBSBTUPSBLFO
OVT&JMBJOFEFUPEVh 43.000 €.0T4BMMBOUJF
 .BBLFTLJ

Mäntsälä, keskusta rt
3h, kk, s 70,5 m2
,PUJ  KPTTB MÊIFT VVEFTUB  SW   UFIUZ WJFMÊ
QBSFNQJ MBBEVLLBJMMB NBUFSJBBMFJMMB .ÊOUTÊ
MÊO LFTLVTUBO UVOUVNBTTB LBIEFLTBO BTVO
OPO SJWJUBMPZIUJÚ  KPTTB KPLBJTFMMF LVVMVV PNB
BVUPLBUPTQBJLLB  MÊNNJUZTNVPUPOB FEVMMJOFO
NBBMÊNQÚ WFTJLJFSUPJTFMMB MBUUJBMÊNNJUZLTFMMÊ 
IVPOFJTUPLPIUBJOFO -50  UBLLBWBSBVT  WBMPLVJUV
TJTÊMUZZ WBTUJLLFFTFFO 7BMPJTB QÊÊUZIVPOFJTUP
KPTTB PMPIVPOFFO JLLVOBU LBIUFFO TVVOUBBO 
BWBSVVUUBUVPNZÚTLPSLFBLBUUP *TPMMBUFSBTTJMMB
OBVUJU LFTÊTUÊ -ÊNNJO WBSBTUP IFUJ VMLPPWFO
WJFSFTTÊ &UPE # Vh 198.000 €. 0T ,PV
MVQPMLV

Mäntsälä, Liettonoja okt
4 h, k, s, vh, autotalli 85,5/99,5 m2
,PVMVKFO MÊIFMMÊ SBVIBMMJTFMMB BTVJOBMVFFMMB
WVPOOB  WBMNJTUVOVU PLU *UTFMMF SBLFOOFU
UV LPMNFO NBLVVIVPOFFO LPUJ  KPTTB SVOTBBTUJ
NZÚT TÊJMZUZTUJMBB  MÊNNJO BVUPUBMMJ 0MMVU ZIEFO
QFSIFFO BTVOUPOB  TJJTUJTUJ BTVUUV  LVJUFOLJO
MÊIFT BMLVQFSÊJTLVOOPTTB KPUFO SFNPOUPJNBM
MB UFFU UÊTUÊ NJFMFJTFO LPEJO ,ÊZUUÚWFTJQVULFU
KB JLLVOBU VVTJUUV WVPTJUVIBOOFO WBJIUFFTTB
,PLPUJMBOQJOUBBMBPON UÊTUÊPONZZUZ
NNÊÊSÊBMB KPUFOOZUNZZUÊWÊMMFPTBMMFKÊÊZMJ
 N UPOUUJPTVVT  KPTTB UBTBJOFO OVSNJBMVF KB
TVPKBJTBQJIB LBUFUVMMBUFSBTTJMMBOBVUJUNZÚTLF
WÊÊO UVMPTUB KB TZLTZO FUFOFNJTFTUÊ &J MBJO FE
FUPEVh 149.000 €.0T4FQÊOUJF

Mäntsälä, Heikkilä rt 1 h, k, s 47 m2
5PEFMMB UJMBWB TBVOBMMJOFO ZLTJÚ WBSVTUFUUVOB
BMLPWFMMB  SW 5ÊTUÊ MÚZUZZ LBJLLJ JTPNNBM
MFLJO LPEJMMF BTFUFUVU WBBUJNVLTFU TBVOB  FSJMMJ
OFO XD  WBBUFIVPOF  VMLPWBSBTUP  UJMBWB UFSBTTJ
KB JTP BJEBUUV QJIBBMVF "WBSB WBBMFBTÊWZJOFO
IVPOFJTUP TPQJWBO LÊWFMZNBULBO QÊÊTTÊ OJJO
SBVUBUJFBTFNBTUBLVJOLFTLVTUBOQBMWFMVJTUB5VMF
OBVUUJNBBOBVSJOHPOMÊNNÚTUÊLBUTFJMUBTVPKBT
TB PMFWBMMF UJMBWBMMF UFSBTTJMMF &J MBJO FE &UPE
Vh 107.000 €.0T,MBBWPMBOUJF

Mäntsälä, keskusta okt
4mh, oh, k, khh, s, autotalli
+ varasto 156/226 m2 + 2 h, k, s
+ pihavaja 67/76 m2
.ÊOUTÊMÊO LFTLVTUBTTB UPJNJWB LPLPOBJTVVT SW
 .ZZEÊÊO LBLTJ LPUJB  KBFUUV IBMMJOOBOKB
LPTPQJNVLTFMMB *TPNQJ OFMKÊO NBLVVIVPOFFO
QFSIFBTVOUP  BWBSB PMPIVPOF  WBBUFIVPOF  MÊN
NJO BVUPUBMMJ KB JTPU WBSBTUPU "SLFB IFMQPUUBB
LFTLVTQÚMZOJNVSJ5JMBWBTTBLBLTJPTTBPNBTBVOB
KBQJIBMMBWBSBTUPSBLFOOVT,BLTJPTTBPOQJULÊBJ
LBJOFO IZWÊ WVPLSBMBJOFO  KPUFO TBBU IFUJ NZÚT
WVPLSBUVMPKB.PMFNQJFOLPUJFOMÊNNJUZTLVTUBO
OVLTJBQJFOFOUÊÊWBSBBWBUBLLB5PEFMMBIZWJOIPJ
EFUUV TVPKBJTB QJIB  JTPNNBMMB QVPMFMMB TVPKBJTB
LBUFUUV UFSBTTJ  JTUVUVLTJB  LBTWJIVPOF &UVQJIB
PTJO MBBUPJUFUUV  UPOUJO QB  N ,FTLVTUBO
QBMWFMVU LÊWFMZNBULBO QÊÊTTÊ &J MBJO FE FUPE
Vh 298.000 €.0T1BQBOBQPMLV

Mäntsälä, Isonniitty pt
4h, k, s 89 m2
5JMBWB QFSIFBTVOUP ZIEFTTÊ UBTPTTB TVPTJUVMMB
*TPOOJJUZO QJFOUBMPBMVFFMMB ,PEJTTB PO LPMNF
NBLVVIVPOFUUB UJMBWBPMPIVPOF KPTUBBWPJOZI
UFZT SVPLBJMVUJMBBO ,ZMQZIVPOFFTUB MÚZUZZ LBLTJ
TVJILVBTVJILVTFJOÊMMÊFSPUFUUVOB,ZMQZIVPOFFO
ZIUFZEFTTÊ QJFOJ LPEJOIPJUPIVPOF  KPTUB LÊZOUJ
TVPSBBO VMPT ,FJUUJÚO LPEJOLPOFFU PO VVTJUUV
 WVPEFO TJTÊMMÊ "TVJOUJMPJTTB QBSLFUUJMBUUJBU
*TP  PTJO LBUFUUV UFSBTTJ TVPKBJTFMMF TJTÊQJIBMMF
QÊJO  MFJLLJQVJTUP WJFSFTTÊ &SJTUFUUZ WBSBTUP IFUJ
IVPOFJTUPO WJFSFTTÊ )VPOFJTUPPO LVVMVV BVUP
LBUPTKBQJIBQBJLLB3BVIBMMJOFOTJKBJOUJQÊÊUUZ
WÊO UJFO WBSSFMMB  LFTLVTUBO QBMWFMVJEFO MÊIFMMÊ 
LPVMVU KB QÊJWÊLPUJ  N QÊÊTTÊ &UPE '
Vh 175.000 €.0T*TPOOJJUZOUJF

Mäntsälä, Kaunismäki luhtitalo
3h, k, s, var 69,5 m2
-VIUJUBMPO FOTJNNÊJTFO LFSSPLTFO QÊÊUZIVP
OFJTUP SW PNBMMBUPOUJMMB,BVOJTWBBMFBTÊ
WZJOFO IVPOFJTUP  MBUUJPJTTB UBNNJQBSLFUUJB
0MPIVPOFUUB LPSPTUBB 6VOJTFQQJFO TJSP UBLLB 
MJTÊLTJ JMNBMÊNQÚQVNQQV UBTBQBJOPUUBB MÊN
QÚUJMPKB OJJO LFTÊMMÊ LVJO UBMWFMMBLJO .BLVV
IVPOFJTTB SVOTBBTUJ LBBQQJUJMBB "WPJO ZIUFZT
LFJUUJÚTUÊPMPIVPOFFTFFO0NBTBVOB KPTTBVQFB
-BQJOMBVUFFOTJTVTUVT,PUJTJKBJUTFF,BVOJTNÊFO
QJFOUBMPBMVFFMMB  LÊWFMZNBULBO FUÊJTZZEFMMÊ SBV
UBUJFBTFNBTUB KB MÊIJLBVQBTUB 6MLPJMVNBBTUPU
WJFSFTTÊ.ZÚTLPVMVUKBQÊJWÊLPUJPOUVSWBMMJTFO
NBULBOQÊÊTTÊ-PJTUBWBUMFOLLJIJJIUPKBNBSKB
NBBTUPU WJFSFTTÊ &UPE" Mh 155.524 €,
Vh 169.000 €.0T.FOOJOLÊJOFO

Katso seuraavat
esittelyajat
www.marjokoti.fi
tai soita
0400 374 565 ja sovi
oma esittelyaikasi.

Mäntsälä, keskusta kt 3h, k, s 74 m2
:MJNNÊOLFSSPLTFOUJMBWBTBVOBMMJOFOLPMNJP PM
MVUWBJOZIEFOTJJTUJOQFSIFFOLÊZUÚTTÊ:IEJTUFUUZ
BWBSB SVPLBJMVUJMB KB PMPIVPOF  KPTUB LÊZOUJ MBTJ
UFUVMMF QBSWFLLFFMMF 5PJTFTTB NBLVVIVPOFFTTB
LBBQQJUJMBB KB UPJTFTTB JTP WBBUFIVPOF  FSJMMJOFO
XD PNBTBVOB,FTLVTUBOQBMWFMVULÊWFMZNBULBO
QÊÊTTÊ6QFBU OÊLZNÊU LVOOPTUFUVMMF KPFMMF )Z
WJOIPJEFUUVUBMPZIUJÚ&UPE'
Vh 139.000 €. 0T7FUFSBBOJUJF

Vantaa, Pähkinärinne rt
4 h, k, s 118,5 m2
7VPOOB  SBLFOOFUUV  ZIEFO QFSIFFO LPUJOB
UPJNJOVUUJMBWBQFSIFBTVOUP"MBLFSSBTUBMÚZUZZUJ
MBWBOFUFJTFO TBVOBPTBTUPOKBZIEFONBLVVIVP
OFFO MJTÊLTJ UPEFMMB JTP BTLBSUFMVwQVLVIVPOFw
4JJTUJTUJ BTVUVTTB LPEJTTB LFJUUJÚ PO SFNPOUPJUV
 KB LZMQZIVPOF WVPTJUVIBOOFO WBJIUFFT
TB *IBTUVUUBWB SJOOFUPOUUJ KBULVV PMPIVPOFFTUB
TVPKBJTBBO QJIBBMVFFTFFO  KPTTB OBVUJU JMUBBV
SJOHPO MÊNNÚTUÊ -BQTJZTUÊWÊMMJOFO  SBVIBMMJOFO
BTVJOBMVF  IZWJFO LVMLVZIUFZLTJFO WBSSFMMB BJWBO
)FMTJOHJO KB &TQPPO UVOUVNBTTB 1BMWFMVUBTP PO
NPOJQVPMJOFOKBBMVFUUBZNQÊSÚJWÊMVPOUPUBSKP
BB SVOTBBTUJ VMLPJMV KB WJSLJTUZTNBIEPMMJTVVLTJB
&UPE & Mh 264.836 €, Vh 265.000 €.
0T1ÊILJOÊOTÊSLJKÊ

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, Mustamäki kt
3h, k 75,5 m2
:MJNNÊO LFSSPLTFO LPUJ  KPTUB BWBSBU MÊQJUBMPO
OÊLZNÊUOJJONFUTÊÊOLVJOMFJLLJQVJTUPPO5JMBWBU
IVPOFFU  JTP WBBUFIVPOF KB WBSBTUP ,ZMQZIVPOF
SFNPOUPJUV LÊZUUÚWFTJQVULJFO VVTJNJTFO ZIUF
ZEFTTÊ OPJO LZNNFOFO WVPUUB TJUUFO  NVVUFO
UÊTUÊ TBB UJMBWBO LPEJO QJOUPKB SFNPOUPJNBMMB
1VULJSFNPOUJO MJTÊLTJ ZIUJÚTTÊ PO UFIUZ QBMKPO
LVOOPTTBQJUPUÚJUÊ  KPUFO JTPKB SFNPOUUFKB FJ
PMF UJFEPTTB &UPE ' Mh 64.430 €, Vh
66.000 €.0T1VLLJNÊFOUJF

Mäntsälä, kirkonkylä loma-asunto
2-3 mh, tupak., s 48/63 m2
)ZWJFO LVMLVZIUFZLTJFO WBSSFMMB UBMWJBTVUUBWB 
WVPOOB  WBMNJTUVOVU MPNBSBLFOOVT"MBLFS
SBTTB JTP UVQBLFJUUJÚ  NBLVVIVPOF TFLÊ WVPOOB
SFNPOUPJEVUTBVOBKBQFTVUJMBU ZMÊLFSSBTTB
BWPJOBVMBUJMB WBBUFIVPOFKBQBSWFLF-ÊNNÚO
MÊIUFJOÊ TÊILÚQBUUFSJU  JMNBMÊNQÚQVNQQV KB W
VVTJUUVWBSBBWBUBLLB0NBQPSBLBJWPTFLÊ
OZLZJTFO KÊUFWFTJMBJO UÊZUUÊWÊ VNQJTÊJMJÚ .ÚLLJ
POUBMWJBTVUUBWBKBTJUÊPOLJOLÊZUFUUZWBLJUVJTFFO
BTVNJTFFO 1VPMFO IFIUBBSJO UPOUJMMB PO MJTÊLTJ
LFTÊLÊZUUÚÚOWJFSBTNBKB QVVMJJUFSJKBHSJMMJLBUPT
0TJO MVPOOPOUJMBJTFMMB UPOUJMMB PO NZÚT QVVT
UPB OÊLÚTVPKBOB &UPE FJ MBJO NVLBBO UBSWJUB
Vh 119.000 €.0T/JJUUZNÊFOUJF

Mäntsälä, Meijerinpelto okt-tontti
2112 m2
3BVIBMMJTFMMBQJFOUBMPBMVFFMMB.ÊOUTÊMÊOLFTLVT
UBO UVOUVNBTTB LBLTJ SBLFOOVTQBJLLBB QVVTUPJ
TFMMB BVSJOLPJTFMMB FUFMÊSJOOFUPOUJMMB ,JJOUFJTUÚO
LPLPOBJTQJOUBBMBPO IBZMJNSBLFO
OVTPJLFVUUB  NBIEPMMJTUB SBLFOUBB LBLTJLFSSPLTJ
TJB PLU .ZZEÊÊO FOTJTJKBJTFTUJ LPLPOBJTVVUFOB 
NBIEPMMJTUB NZÚT MPILPB LBIEFLTJ LJJOUFJTUÚLTJ
,PVMVU KB QÊJWÊLPEJU UVSWBMMJTFO SFJUJO WBSSFMMB
  LN LÊWFMZNBULB KVOBBTFNBMMF  LFTLVTUBO
QBMWFMVUBMMFLJMPNFUSJOQÊÊTTÊ/PQFBUZIUFZEFU
)FMTJOLJJO  -BIUFFO  1PSWPPTFFO KB )ZWJOLÊÊMMF
Vh 128.000 €.0T5JOBNÊFOUJF

5FSWFUVMPB

TJ MÄNTSÄLÄN KEITTIÖEXPERT OY
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Pornainen, Halkia okt
4 h, k, s, takkah, khh, ask.h, var,
kellari, 2 wc 176/219 m2
.BBMBJTNBJTFNBTTB  LVJUFOLJO IZWJFO MJJLFO
OFZIUFZLTJFO WBSSFMMB NPOJNVPUPJOFO W 
WBMNJTUVOVU LPUJ  KPTTB  NBLVVIVPOFFO MJTÊLTJ
SVOTBBTUJ IBSSBTUFUJMBB KB BJOB UBSWJUUBWBB WBSBT
UPUJMBB,FJUUJÚKBLQISFNPOUPJUVMVWVMMBKB
WJJNFJTFNQÊOÊUBMPPOTBBOVUVVEFOLBUPOUÊOÊ
WVPOOB *IBTUVUUBWB UFSBTTJ KPTTB OBVUJU NBJTF
NBTUB TBUPJUBJQBJTUPJ7VPOOBSBLFOOFUVT
TBWBKBTTBPONVLBWBOWJMQPJTUBWJFUUÊÊLFTÊÚJUÊ
5BTBJOFO OVSNJUPOUUJ  N KPTTB UJMBB MBT
UFO KB MFNNJLLJFO UFNNFMUÊÊ &J MBJO FE &UPE
Vh 225.000 €.0T1PSOBJTUFOUJF

Mäntsälä, Valkamanpelto okt
5h, k, s, kph, khh, vh ak + var
115/145 m2
"T 0Z NVPUPJOFO PNBLPUJUBMP NBBMBJTNBJTF
NBTTB SW   LFTLVTUBBO WBJO   LN NBULB 
MFOLLJNBIEPMMJTVVEFU WJFSFTTÊ 4VPTJUVMMB 7BMLB
NBOQFMMPO BMVFFMMB WJJEFO FSJMMJTFO PNBLPUJUBMPO
"TVOUP0Z KPOLBUPOUJOQJOUBBMBPO IB 
WBSBJOTJJSUPWFSP  5JMBWB  LPMNFO NBLVVIVP
OFFO KB UBLLBIVPOFFO LPUJ  LFJUUJÚÚO NBIUVV
JTPNQJLJO SVPLBQÚZUÊ  LPEJOIPJUPIVPOFFTUB LVM
LVQJIBMMF*TPUFSBTTJ MÊNNJOWBSBTUPKBBVUPLB
UPT1JIBMMBMFJLLJNÚLLJPEPUUBBVVTJBMFJLLJKÚJUÊ
,PVMVU KB MFJLLJQVJTUP MÊIFMMÊ &J MBJO FE FUPE
Vh 195.000 €.0T1VSOVOUJF

T J-

Mäntsälä, Jokihuhta okt
3 mh, oh, k, khh, s, kph 113/135 m2
+PLJIVIEBO QJFOUBMPBMVFFMMB QJLLVUJFO QÊÊTTÊ
WVPOOBWBMNJTUVOVULPMNFONBLVVIVPOFFO
LPUJ0MPIVPOFFTTBUBLLB SFNPOUPJEVTUBLFJUUJÚT
UÊ BWPJOUB UJMBB PMPIVPOFFTFFO ,PEJOIPJUPIVP
OFFTUB LVMLV TVPSBBO VMPT .VJUB LPEJO BSLFB
IFMQPUUBWJBBTJPJUBNNLFTLVTQÚMZOJNVSJ WBBUF
IVPOFKBMÊNNJOWBSBTUPTFLÊWBMNJTUVOVU
VMLPWBSBTUP 5BLBO MJTÊLTJ MÊNNJUZTLVTUBOOVLTJB
QJFOFOUÊÊ -50 5PEFMMB TVPKBJTB  N UPOUUJ
SBKPJUUVV QVJTUPBMVFFTFFO  JTPMMB UFSBTTJMMB WJFUÊU
TVVSFNNBULJO KVIMBU 1JIBMUB MÚZUZZ NZÚT MFJLLJ
NÚLLJ MFNNJLFJMMFWBMNJJOBNBUBMBBJUBVT LVMLV
TVPSBBOLPEJOIPJUPIVPOFFTUB3BVIBMMJOFOTJKBJO
UJ LVJUFOLJO MÊIFMMÊ LPVMVKB KB QÊJWÊLPUJB &J MBJO
FE&UPEVh 245.000 €.0T1BSSBT

-BIEFOUJF ./54-t1VI  
UPJNJTUP!NBOUTBMBOLFJUUJPFYQFSUåXXXLFJUUJPFYQFSUå

Mäntsälä keskusta kt 2 h, kk 55 m2
7VPLSBUBBOLBLTJPLFTLVTUBOBMVFFMUBQJULÊBJLBJ
TFMMFWVPLSBMBJTFMMF:MJNNÊOLFSSPLTFOIVPOFJT
UP FJIJTTJÊ UJMBWBUIVPOFFU JTPMBTJUFUUVQBSWFLF 
QBSLFUUJMBUUJBU KPUFO LPUJFMÊJNFU FJ TBMMJUUV  LL
WVPLBWBLVVT  LÊZUUÚTÊILÚ KB BVUPQBJLLBNBLTV
NBLTFUBBOTVPSBBOUBMPZIUJÚMMF WFTJNBLTVé
IMÚMJTÊUÊÊOWVPLSBBO&UPE&
Vuokra 625 €/kk.0T1FMUPMBOUJF

Mäntsälä, keskusta 61 m2
,BUVUBTPO MJJLFUJMB .ÊOUTÊMÊO ZEJOLFTLVTUBTTB 
JTPUOÊZUFJLLVOBU5JMBNVPWBUUBWJTTBLFWZUTFJOJO
QJFOFNQJJO UJMPJIJO UBJ JTP BWBSB UJMB  MJTÊLTJ QJF
OPJTLFJUUJÚKBXD1BSLLJUJMBBPWFOFEFTTÊ7VPLSB
MBJOFOWBTUBBTÊILÚTUÊ WFTJKBMÊNNJUZTTJTÊMUZWÊU
WVPLSBBO&UPE%Vuokra 1100 € / kk +
alv 24 %.0T,FTLVTLBUV

Mäntsälä, keskusta 29 m2
.ÊOUTÊMÊO WBMUBLVMNBTTB UPJNJTUP  MJJLFIVPOF
UPJTFTTB LFSSPLTFTTB 5FSWFZTUBMPO WJFSFTTÊ &MÊ
WÊJOFO ZIUFJTÚ KPTTB QBMKPO ZSJUZLTJÊ Vuokra
362,50 € / kk + alv 24 %.0T.ÊOUTÊMÊOUJF

Eikä tässä kaikki,
katso kaikki kohteet

www.marjokoti.fi

Avoinna ma-pe
klo 8.30 – 16.30
Tiedustele myös
ilta-aikoja!
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Kuva Jaana Sagulin

Jaana Sagulinin yritys selvittää rakenteiden homevaurioita

Homekoirat paikallistavat
20 eri homelajia
Kuva Heidi Lindberg

J

Elina Alanko

aana Sagulin on toiminut
homekoirayrittäjänä 14
vuotta. Sagulin perusti yrityksensä Homekoirat Sagulin
Ky:n vuonna 2006. Mäntsälään Sagulin muutti vuonna
2013 Ruokolahdelta. Koulutukseltaan hän on hortonomi (AMK).
– Varsinaista homekoiratyötä teen yksin, mutta aviomieheni on mukana yrityksessä ja hoitaa ja kouluttaa
koiria. Meillä on kuusi homekoiraa, niin siinä riittää hommia molemmille, kertoo yrittäjä Jaana Sagulin.
– Koirat ovat olleet osa
elämääni jo 80-luvun loppupuolelta, jolloin hankin ensimmäisen koirani, belgianpaimenkoiran. Olen harrastanut tokoa, palveluskoiralajeja, agilityä ja metsästystä
koirien kanssa. Harrastuksesta tuli sitten työni, miettii Sagulin.

Hyvät asiakkaamme!
Poikkeusoloista johtuen palveluaikamme muuttuvat:
myös usein luopumaan. Homekoirani Ready jouduttiin
lopettamaan tammikuussa
2019. Se oli minulle raskasta. Aloin miettiä koiran kuolemaan ja suruun liittyviä asioita. Huomasin, että aiheesta ei ole kirjoitettu kirjaa ja
siitä sain ajatuksen. Kun koira kuolee -kirja on kirjoitettu
homekoira Readyn muistoksi, kertoo Jaana Sagulin.
Vasta ilmestynyt kirja on
Jaana Sagulinin esikoisteos.
Kirja antaa käytännön tietoa
koiran kuolemaan liittyvistä
asioista: milloin on oikea aika
luopua, mitä eläinlääkärissä
tapahtuu, miten lopetus tehdään, mitä se maksaa, mihin
koiran voi haudata, mitä tuhkaamossa tehdään ym. Kirja
on tarkoitettu kaikille koiranomistajille.
– Kirjassa käsitellään myös
surua ja sen käsittelyä. Eläinlääkärin lisäksi erilaiset koiranomistajat kertovat kokemuksistaan, mm poliisikoiran
ohjaaja, opaskoirien käyttäjät, homekoirayrittäjä, erilai-

Homekoira on
nopea ja luotettava
Homekoirat Sagulin toimii
pääsääntöisesti Uudenmaan
ja Päijät-Hämeen alueella ja
sekä myös Varsinais-Suomessa.
– Asiakkaitamme ovat yksityiset, taloyhtiöt ja kunnat.
Tutkimme omakotitaloja, rivitaloasuntoja, kerrostaloasuntoja, kouluja, päiväkoteja, työpaikkoja, toimistotiloja, linja-autoja, busseja ja kesämökkejä, toteaa Sagulin.
Yrityksen toimintaidea on
paikallistaa mahdollisia homevaurioita homekoirien
avulla. Homekoira on nopea
ja luotettava tapa selvittää
asunnon kuntoa, ilman rakenteiden turhaa purkamista.
– Meidät kutsutaan usein,
kun ollaan myymässä tai ostamassa asuntoa. Palvelujamme tarvitaan usein myös, jos
perheellä tai vaikkapa työpaikalla on epäilys terveyshaitasta tai tiloissa on hajuhaittaa,
kertoo Jaana Sagulin.
Useinkaan home ei näy
päälle päin ja silloin homekoirasta on iso hyöty, kun
tiedetään mihin jatkotutkimukset ja korjaukset kannattaa kohdistaa.
Homekoirat koulutetaan
samoin menetelmin kuin
vaikkapa huumekoiria. Koirien on opittava työskentelemään erilaisissa ympäristöissä.
– Koirien koulutus tapahtuu positiivisesti vahvistamalla. Homekoiralle koulutetaan tavallisesti noin 20 eri
homelajia, sanoo Sagulin.

Koirat ovat olleet osa Jaana Sagulinin elämää jo 80-luvulta asti. Kuvassa mukana homekoirat Brad ja Zulu ja ylempänä Frodo.

Ostamme puuta
pysty- ja hankintakaupalla.

set koiraharrastajat, rekikoirayrittäjä, lapsiperheet ja aivan tavalliset koiranomistajat. Kirja toimii siis myös vertaistukena vaikealla hetkellä,
miettii Jaana Sagulin.

”Koirien koulutus
tapahtuu
positiivisesti
vahvistamalla.”
Monenlaiset rodut sopivat
homekoiriksi.
– Paljon käytetään noutajia, belgianpaimenkoiria, spanieleita, terriereitä, vesikoiria ja monia muita. Tärkeintä
on koiran hyvä hermorakenne, hyvä terveys ja into tehdä
työtä yhdessä ihmisen kanssa, jatkaa Jaana Sagulin.

Yhteisiä leirejä
ja koulutusta
Suomen Homekoirayhdistys ry on perustettu vuonna 2016. Jaana Sagulin toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Esikoiskirja
toimii
vertaistukena
– Minulla on ollut paljon koiria ja siksi niistä on joutunut

Yksityisajat voi varata numerosta: 019 688 3810
Pidetään itsemme ja läheisemme terveinä!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Jussi Kilpinen, puh. 040 669 7988
NYWWMOMPTMRIR$ZETSƼ

”Virtuaalijulkkari
oli kiva ja
mielenkiintoinen
kokemus.”

Terveisin Tuula, Milla ja muu henkilökunta
Pieni, paikallinen ja palveleva optikkoliike.

[[[ZETSƼ

– Koronan takia pidin kirjan
julkistamistilaisuuden virtuaalijulkkarina, mikä oli todella kiva ja mielenkiintoinen
kokemus, kiitos kaikille mukana olleille. Kirjan kirjoittaminen oli minulle todella mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Se oli minulle surutyön väline ja olen
iloinen, jos muutkin saavat
kirjasta iloa ja hyötyä, surullisesta aiheesta huolimatta,
sanoo Jaana Sagulin.

Sälinkään

kyläkauppa
SNELLMAN

HARTWALL

• uutuus: kana Iivari
• 330-400 g (9,06-7,48 kg)

• mango tai
• vadelma-sitrus
• sis. pantin 0,15
• 0,33 l (4,06 l)

IIVARI TAI EETVARTTI
GRILLIMAKKARAT

Kuva Seppo Partanen

2,99

Kotiinkuljetus
8,50€

kimuksen ja kirjallisen raportin.
– Yrityksellämme on käytössä useita koiria, joten pystymme tutkimaan suuretkin
tilat nopeasti. Tutkimme mm
kouluja, päiväkoteja, toimistoja, tuotantotiloja, myymälöitä ja toimitiloja, kertoo Sagulin.
Homekoiran etu korostuu
isoissa tiloissa. Homekoiratutkimuksen jälkeen tiedetään, mihin kannattaa kohdistaa jatkotutkimukset. Homekoirien kanssa tutkiessa ei
tarvitse rakenteita rikkoa, joten sen avulla voidaan jopa
säästää kustannuksissa, koska mahdollisia rakenneavaukset tai muut tutkimukset
voidaan kohdentaa oikein.

Kuulutko riskiryhmään?
Ajanvarauksella liike auki vain sinulle.

Juuri nyt olemme kiinnostuneita erityisesti
ensiharvennus- ja harvennuskohteista.

Sälinkään alueella
Yhdistys kouluttaa jäseniään jatkuvasti, mm. rakennustekniikkaa, juridiikkaa ja
koirien koulutusta. Homekoirayhdistys pyrkii kehittämään alaa.
– Tarjoamme myös tietoa homekoirista ja oiomme
vääriä käsityksiä. Jäsenemme
saavat vertaistukea ja tapaavat toisiaan leireillä ja koulutuksissa. Yhdistys on tärkeä
meille kaikille, sanoo Jaana
Sagulin.
Homekoirapalvelua kannattaa miettiä, jos
– tunnet asunnossasi epämiellyttävää hajua
– sinä tai perheesi jäsenet
kärsivät toistuvista hengitysteiden oireiluista tai allergiaherkkyys on kasvanut tai oireilu on epämääräistä, mutta
kuitenkin selkeää
– olet myymässä tai ostamassa asuntoa
– epäilet vesivahinkoa tai
sen korjausta.
Home-etsintä sisältää tut-

Palvelemme teitä toistaiseksi
ma-pe 10.00 - 17.00 ja la 10 - 14

PKT

SAARIOINEN

2,99

A.LE COQ PREMIUM
OLUT

PKT

VALIO

OIVARIINIT

• myös luomu
• 350-400 g (8,43-7,38 kg)

2,95

PKT

APETINA SNACK
JUUSTOT

• 60–70 g (29,83–25,57 kg)

1,79

PKT

HARTWALL

NOVELLE PLUS
KIVENNÄISVEDET

FRONERI

Mäntsäläläisen Jaana Sagulin esikoisteos Kun koira kuolee
on tarkoitettu kaikille koiranomistajille. Kirja on myynnissä Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa. Kuvassa Jaana ja homekoira Rupert.

1,50

KPL

• magnesium +C, Sinkki +E,
Multi B+C, C+E vahvistava
• sis. pantin 0,40
• 1,5 l (1,66 l)

ASPEN 2T TAI 4T
PIENKONEBENSA

• 5 l (3,70 l)

18,90

TLK

OLVI

ARLA

• Uutuus:Premium suklaa
• 80–110 ml (13,64–18,75 l)

1,49

Uutuus
Nyhet

GRILLITASSUT

• 4 kpl.
• 300 g (9,97 kg)

Tilaukset maanantaisin klo 11 mennessä
keskiviikon toimitukseen ja keskiviikkoisin
klo 11 mennessä perjantain toimituksiin,
sähköpostilla salinkaankylakauppa@m-ketju.ﬁ.
Lisäksi keräilypalvelu 2€/keräily.

FAZER KERMAJÄÄTELÖPUIKOT

JAFFA JUICY

KPL

2,89

PLO

• 0,5 l (3,68 l)
• sis. pantin/0,15
• voimassa27.2.2017 →

1,99

TLK

HARTWALL

SOL OLUT

• 4,5 %
• sis. pantin 0,10
• 0,33 l (7,27 l)
• voimassa 4.5.2020 →

2,50

PLO

HARTWALL

SOL OLUT

• 4,5 %
• sis. pantin 0,40
• 4 x 0,33 l (7,27 l)
• voimassa 4.5.2020 →

10€

Oitintie 12, 04740 Sälinkää ∙ Palvelemme ma–pe 8–20, la 9–19, su 10–18 ∙ Ilmoituksen tarjoukset voimassa 31.8.2020 asti.

4-PACK

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

12

KAIKKI FRIENDTEX TUOTTEET

Mäntsälän muistoni

ALLE
PUOLEEN
HINTAAN

Pitkä taival ensin Karjalasta kuljettiin,
evakkokuorman kanssa hevosella matkattiin.
Mistä löytyisi koti uusi meille,
sodan jaloista lähteneille.
Monen vaiheen jälkeen saavuimme Nummisiin,
Nordbon kartanon maisemiin.
Täällä elin lapsuuteni ja nuoruuteni,
kävin kouluni ja opintoni.
Vuodet ovat kuluneet verkalleen,
nuoruudesta tähän vanhuuteen.
Niihin on liittynyt tarinaa monta,
töiden ohessa ollutta, unohtumatonta.
Nyt olen jälleen Mäntsälässä täällä,
Hirvitalossa, mäen päällä.
Päiväni vietän lukien ja kirjoittaen,
ja uusia runojani laatien.
Mäntsälä on minulle ollut paikka parhain,
sen olen huomannut jo varhain.
On päivä tää kymmenes ja kesäkuu,
ja luonto juhlakaapuun pukeutuu.
Kaikkialla vihertää,
linnut laulaa kauniisti ja visertää.
Kesä on tullut Mäntsälään,
tänne rakkaaseen kotipitäjään.
Kukat kukkivat parvekkeilla ja pihoilla,
niitä saamme siellä ihailla.
Kirkkomme kaunis, ylväs mäellään,
katselee alas pitäjään.
Se on vuosia nähnyt monen monta,
ja sisäänsä kätkenyt tilaisuutta lukematonta.
Sen kellot tornissa kumahtaa,
kun kylän matkamies väsynyt, pois nukahtaa.
Se soitto kiirii Luojan luo,
ja jokaiselle se rauhan ja siunauksen suo.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Meiltä
herkut kesään

Poikkeustilanteen
aikana tavaraa on
tullut paljon!
Vaatteita, astioita,
kirjoja, huonekaluja ym.

Jäätelöannokset,
vohvelit ja muut
kahvilan herkut

KOTIPUTIIKKI PITSIMAAILMA
<ŝǀŝƐƚƂŶŬƵůŵĂŶƟĞϭϭϰ͕KŚŬŽůĂ
ŶŶĞůŝĞƌŽůĂͻƉ͘ϬϰϬϬϵϮϬϳϰϲ

Avoinna:
ti-pe 10 -17, la 10 -14

Palvelemme koko kesän

Nyt uutuutena lounaskassi

Myös plus koot.
^ŽŝƚĂŶŝŝŶƉƵƟŝŬŬŝŽŶĂƵŬŝ͊

LÄHETYSKIRPPUTORI

Sis. Päivänsalaatti, juoma,
vitriiniherkku ja kahvi, 15€

- sunnuntait ja
maanantait suljettu

Tervetuloa!

Puh. 040 196 6505
Keskuskatu 4, Mäntsälä
Olemme myös Facebookissa

Kahvila Ulla ja Aleksanteri
.HVNXVNDWXS
ZZZXOODMDDOHNVDQWHUL¿$YRLQQDPDSH±$RLNHXGHW

Kehysy jja lasiliike
S
Seppänen
epppä

YKSILÖLLISTÄ
JUHLAPALVELUA
PERHEJUHLIISI
JA YRITYSTEN
TILAISUUKSIIN
VUODESTA 1997

ZZZPDQWVDODQNLUMDSDLQRß

MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU

TALOUSHALLINNON
ASIANTUNTIJA
APUNASI
MÊOUTÊMÊOUJF LST .ÊOUTÊMÊt

www.tnm.fi

!
TAIDEGALLERIA

7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI
 

Keittiön
välitilan
lasit 
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ

Saunan lasiseinät
ja ovet
MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
Peilit,
peililiukuovet
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
Terassi- ja lasikatot
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU
Taiteilijatarvikkeet
Kehykset
7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI    
Tiffanylasityöt
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ

Kesätarjouksena
j
a
-15% pesuista,

Sisko Mulari
puh. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

poislukien tasomatot ja nahkapesu.
Tarjous voimassa 22.–26.6.2020 tuoduista
pyykeistä, ei voimassa yritysasiakkaille.

MEILL Ä
MYÖS

Avoinna: ma-to 9–15.30, pe 9–15
7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI    
Vanha
Porvoontie
7, Mäntsälä
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ
Puh. 040 747 9239 r www.seppaset.fi

VOIT VARATA
AJAN MYÖS
NETISTÄ!

Laadukasta pesulapalvelua

MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU

Kun postiluukkumme kolahtaa,
sieltä toivotut lehdet putoaa.
Mäntsälän Sanomat ja Uutiset,
kotiemme tärkeimmät lukemiset.
Niistä tiedot monet itselleen saa,
ja niiden aineisto kaikkia kiinnostaa.
Niitä kovasti koteihin odotetaan,
ja tosi tarkasti ne myös luetaan.
Toimittajat lukijoilta kiitokset saa,
näitä lehtiä ei koskaan saisi lopettaa.

Pesula lomailee 13.–17.7.

0TVVTUJF# .ÅOUTÅMÅrQ
"WPJOOBNBLFm UJUPQFm
GBDFCPPLDPNNBOUTBMBOQFTVQBMMP
XXXNBOUTBMBOQFTVQBMMPà

Keskuskatu 2 B,
04600 Mäntsälä
019-687 2470

T
TERVETULOA!

wwwww. salonannele.fi
wwwsalonannele.avoinna24.fi

ZZZSHUKHMXULVWLWIL

kesälläkin
apteekkimmeen
palvelee kut
ennenkin.

Toivon kaunista kesää kaikille,
Mäntsälän lehtien lukijoille.
Pyydetään terveyttä ja voimia,
että jaksamme yhdessä toimia,
kauniin kylämme hyväksi,
moniksi tuleviksi vuosiksi.
Juhannusterveisin!
Aini Kähkönen
evidensia.fi
PALVELEMME NORMAALISTI

Painopalvelua Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJUtLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFUtMPNBLLFFUtLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

Olemme sinun ja
lemmikkisi apuna
koko kesän!
Eläinlääkäriasemamme on kesällä
normaalisti auki. Palvelemme
ma – to 8–20 ja perjantaisin 8–18.
Puhelinlinjamme on auki arkisin jo
alkaen klo 7.30. Tervetuloa!

Palvelemme
kesät talvet
ma–pe
la
su

8–20
9–17
10–16

Juhannusaattona 19.6. klo 8–12
Juhannuspäivänä 20.6. klo 10–16

Uusi

VERKKOAPTEEKKIMME
mantsalanykkosapteekki.ﬁ

Tilaa reseptilääkkeet ja muut
apteekkituotteet kuljetuspalvelulla
kotiin tai nouda itse joko apteekin tai
rautatieaseman K-Market Kaunismäen
noutopisteistä.

Varaa aika evidensia.fi tai soita 0201 750 100

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQtBTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm

Mäntsälän eläinlääkäriasema
Mäntymäentie 3, 04600 Mäntsälä
p. 0201 750 100 (ark. alkaen jo 7.30)
Avoinna ma–to 8–20, pe 8–18
Soitto 020-alkuiseen numeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08€/puhelu + 0,07€/min ja matkapuhelinliittymästä 0,08€/puhelu + 0,17€/min

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Terveytesi on meille ykkösasia.

Kirsi Hautaluoma
toimistosihteeri
050 4111 914

Mirja Kokko
varatuomari
040 7311 380

Virpi Mikkonen
lakiasiantuntija
050 4000 968

3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
$YLRHKWRVRSLPXNVHWWHVWDPHQWLWHGXQYDOYRQWDYDOWDNLUMDWKRLWRWDKGRW
Avioehtosopimukset,
testamentit, edunvalvontavaltakirjat, hoitotahdot
2VLWXNVHWSHUXQNLUMRLWXNVHWSHULQQ¸QMDRWODKMDNLUMDW
Ositukset,
perunkirjoitukset ja perinnönjaot
NDXSSDNLUMDWNDXSDQYDKYLVWXNVHW
Lahjakirjat, kauppakirjat, kaupanvahvistukset, kiinteistöasiat
+DOOLQQDQMDNRVRSLPXNVHWPXXWVRSLPXNVHWMDQHXYRWWHOXW
Elämäsi
tärkeimmät asiakirjat
\NVLW\LVKHQNLO¸LGHQYHURWXV
Varaa aika
– puhelin- tai video0LUMD.RNNR
neuvotteluun
.DWDULLQD.XXVLOXRPD
–
tapaamiseen
toimistolla
9LUSL0LNNRQHQ
p. 050 4111 914
WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLWIL
Keskuskatu 7, 2 krs, Mäntsälä
HWXQLPLVXNXQLPL#SHUKHMXULVWLWIL
- käynti pihan kautta

- etukäteen sovittavissa
Marjokodin tilat katutasossa

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

Eija ja Jussi Hynnisen haave kulttuuritilasta toteutui
Kuva Jussi Hynninen

KulttuuriNavetta tarjoaa
uudet tilat tapahtumille

M

KulttuuriNavetan puutavara on kaadettu Hynnisten
omasta metsästä.
– Seiniin käytetyt tiilet olivat varastossa jo tovin, joten
ne tulivat hyvään tarkoitukseen KulttuuriNavetan sisäseiniin, kertoo Jussi Hynninen.
– Juuso-poikamme kanssa
rakensimme KulttuuriNavetan lähes kahdestaan. Erityisosaamista vaativissa töissä
käytimme oman kylän yrittäjiä, joita löytyi puusepästä
rakennusvalvontaan, rakennesuunnittelusta kannattavuuslakelmien tekoon, sähköasentajasta kenttäsirkkelöintiin, betonilattiantekijästä nosturivuokraukseen ja
maanrakennuksesta soratoimituksiin. LVI palvelu, salaojittaja maalämpöön ja betonitoimittajakin löytyi omasta kunnasta. Periohkolalaiseen tapaan joitakin työvaiheita tehtiin talkoilla, jatkaa
Jussi Hynninen.

Elina Alanko

äntsälän Ohkolaan, keskelle kaunista maalaismaisemaa, on rakennettu vuosien kuluessa hieno kulttuurimiljöö, jonka emäntänä ja
isäntänä toimivat Eija ja Jussi Hynninen.
Eijan kotitilalla asuvat Hynniset ovat muokanneet pihapiiristään yritystoiminnalleen
puitteet, joissa yhdistyy vanhat rakennukset, vanhantyylinen rakentaminen sekä uusi
tekniikka. Miljöö rakennuksineen tarjoaa mahdollisuudet
erilaisten juhlien, kokousten
ja koulutusten järjestämiseen
sekä yöpymiseen.
– Eteemme tuli tilanne, että rakennuksia pitäisi purkaa
tai entisöidä, joten tartuimme toimeen ja aloimme toteuttaa haavettamme, kertoo Jussi Hynninen.
– KulttuuriNavetta, jossa voi järjestää erilaisia tilaisuuksia, oli pitkään haaveena. Yhdessä Eijan kanssa
aloimme sitten suunnitella,
mitä kaikkia mahdollisuuksia voisimme asiakkaillemme tarjota, jatkaa Jussi Hynninen.

Eija ja Jussi
Hynnisen
pitkäaikainen
haave on
toteutunut.
Viime vuoden
lopussa avajaisia
viettänyttä
KulttuuriNavettaa
vuokrataan
nyt erilaisiin
tilaisuuksiin.
Kuva Elina Alanko

Luomuviljelyä
vuodesta 1992
Eijalla ja Jussilla on neljä aikuista lasta ja juuri syntynyt
ensimmäinen lapsenlapsi.
Jussi on kotoisin Pukkilasta,
molemmat ovat viettäneet
lapsuutensa maaseudulla.
Eijan kotitila on alunperin
pienviljelystila. Tilalla on ollut eläimiä, metsänhoitoa ja
maanviljelystä. Kortiston tilan 15 hehtaarin peltovilje-

lykset ovat olleet luomuviljelyssä vuodesta 1992.
Seuraavana vuonna sukupolvenvaihdoksen myötä Eija ja Jussi tulivat Kortiston tilalle.
– Luomutilallamme voi
tänä päivänä käydä poimimassa marjoja, musta- ja punaherukkaa sekä karviaisia.
Myymme luomupuristamos-

sa tehtyä mehua, kertoo Eija
Hynninen.
Viljelyksessä on myös viljaa
ja heinää.

KulttuuriNavetta
ympärivuotiseen
käyttöön
Kortiston tilan navetta peruskorjattiin vuosina 2016-

Kuva Jussi Hynninen

KulttuuriNavetan hääjuhlatunnelmaa.

2019. Navettaan rakennettiin
juhla-, kokous- ja koulutustila 120 hengelle. Nimeksi annettiin KulttuuriNavetta sen
käyttötarkoitukseen viitaten.
Kokouksia, juhlia ja konsertteja varten tilassa on moderni äänentoisto sekä nouseva
teleskooppikatsomo sadalle
hengelle. Tilat on muokattavissa erilaisiin tilaisuuksiin.
– Noin puolet asiakkaistamme on yksityisiä ja puolet
yrityksiä tai yhteisöjä. Arkisin
yritykset järjestävät koulutuksia ja kokouksia, viikonloppuisin on varauksia ristiäisille, syntymäpäiville, häille
ja muistotilaisuuksille, kertoo
Eija Hynninen.
– KulttuuriNavettaan voi
tuoda oman pitopalvelun,
tällöin vuokraamme tilan sekä astiat käyttöön. Meiltä voi
tilata myös kokonaispaketin
tilaisuudesta. Tärkeää on, että ammattilainen vastaa keittiöstä, jatkaa Eija Hynninen.
KulttuuriNavettaa voi varata ympäri vuoden.
Lämmitysmuotoina tilalla
on maalämpö, aurinkolämpö ja puuhake. Navetan katolla on myös sähköä tuottavat aurinkopaneelit.
– Kierrätys ja ympäristöystävällisyys ovat meille tärkeitä. Kun lajittelee huolellisesti, niin ei synny roskaa vaan
kierrätettävää materiaalia,

Oman kylän
ammattilaiset
rakentamassa

”Kierrätys ja
ympäristöystävällisyys ovat
meille tärkeitä.”

kertoo Eija Hynninen.
KulttuuriNavetan avajaisia
vietettiin konsertin merkeissä viime vuoden joulukuussa.
KulttuuriNavetalla on uu-

det äänentoistolaitteet sekä
videotykki. Valaistus on säädettävissä monenlaiseen eri
tarpeeseen.
– Ajatuksena olisi tulevaisuudessa järjestää myös avoimia kulttuuritapahtumia.
Ohjelmassa voisi olla musiikkia, laulua, tanssia, runonlausuntaa ja teatteria, suunnittelee Eija Hynninen.
Pääosin Kortiston tilan
vuokrattaviin tiloihin on esteetön pääsy ja salissa on
myös induktiosilmukka heikkokuuloisia varten.

Kuva Elina Alanko

Höyrysaunaan,
savusaunaan
ja paljuun
Pelkkatupa on käsinveistetty pelkkahirsinen rakennus,
jonka nimi tulee pelkkahirsien sahaamisesta pelkkaan.
Pelkkatuvassa voi järjestää myös erilaisia tilaisuuksia. Kokouksia ja koulutuksia
varten tilasta löytyvät tarvittavat kokousvälineet. Pelkkatuvassa on infrasauna ja sähkösauna sekä majoitustiloja
ja täydellinen keittiö.
Kortiston tilalla sijaitsee
myös perinteinen pariluhtiaitta, jota voi käyttää tarvittaessa lisämajoitustilana.
Pelkkatuvan katolla on aurinkokeräimet, jotka tuottavat lämpöä tilan tarpeisiin.
Talviaikaan tilat lämpiävät
puuhakkeella.
Pelkkatupa oli haastattelua seuraavana viikonloppuna varattu musiikkivieraille
biisileiriä varten.
– Vieraat majoittuvat pariksi yöksi, saunovat ja tekevät musiikkia, kertoo Jussi
Hynninen.
Kun KulttuuriNavetassa on
vaikkapa hääjuhla, niin Pelkkatupa ja aitat soveltuvat hyvin myös huoltotiloiksi ja majoittumiseen.

Kapteenin keinussa.
Eija ja Jussi Hynninen
muistelevat hauskaa
yhteistä Viron matkaa,
kun noudettavana
oli Kapteenin keinu
Pelkkatuvan pihalle.

Kuva Elina Alanko

”Oli upeaa
kuunnella, kun
metsän keskellä
soi hennosti
kanteleet.”
Pelkkatuvalla on pidetty
myös kanteleretriitti, yhteisenä kielenä leiriläisillä oli kanteleensoitto.
– Oli upeaa kuunnella,
kun täällä metsän keskellä
soi hennosti kanteleet, miettii Eija Hynninen.
Lammen rannalla holvisaunassa on tarjolla höyrysauna
ja savusauna. Saunat ja pukuhuone on rakennettu maan
alle. Saunojen yhteydessä on
myös kuumakylpyallas.
Pelkkatuvan läheisyydessä
olevassa kodassa on mahdollista keittää nokipannukahvit
tai paistaa makkaraa.

”Kodassa on
vihitty pariskunta
ja järjestetty
juhliakin.”
Kuva Elina Alanko

Kortiston tilan Pelkkatupa toimii koulutus-, juhla- ja rentoutumistilana.
– Kodassa voi nauttia esimerkiksi kesken kokouspäivän iltapäiväkahvit. On kodassa vihitty pariskunta ja järjestetty
pieniä juhliakin, kertoo Eija
Hynninen.
Ulkolaisia vieraita on käynyt Japanista, Mosambikista, Kanadasta ja Australiasta asti.
Aktiviteettina suunnitteilla on metsäretkipolku, jonne
on myös esteetön pääsy liikuntarajoitteisille.
– Ikimuistettavia hetkiä on
Kortiston tilalla vietetty erilaisten perhejuhlien merkeissä. Musaleirit, kanteleretriitit
ja monet kansainväliset kontaktit tulevat muistoissa mieleen hienoina kokemuksina,
kun mietin viimeisen kymmenen vuoden tapahtumia,
muistelee Eija Hynninen.
– Koronaepidemian vaikutukset näkyvät myös meidän
varaustilanteessa rajusti. Alkavan kesän juhlat ovat siirtyneet pääosin vuodella eteenpäin, joten kesällä on nyt hyvin
tilaa, miettii Jussi Hynninen.

Kuva Elina Alanko

Pelkkatuvan vieressä maan alla on holvirakenteinen tila, joka pitää sisällään höyrysaunan, savusaunan, pesuhuoneen ja pukeutumistilan. Pukuhuoneeseen mahtuu kerralla
10-12 henkilöä.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
www.kirppisaurinkoinen.fi
Kesä-heinäkuussa avoinna:
arkisin 11–19,
la 10–16,
su 11–16

Makasiinintie 2,
MÄNTSÄLÄ
✆ 019 - 687 1438

TERVETULOA!

Suljettu
19.–22.6.

AUTOHUOLTO
J. MATTILA
Laurintie 2, Mäntsälä
P. (019) 688 0012

+BOOF,PTLJOFO

040 566 3263
Peltomäentie 10,
Numminen
Avoinna ark. 9–19,
la/su sop. mukaan

Kuva: Suomen Voimisteluliitto
/ Milla Vahtila

Monipuolista
harjoittelua
voimisteluseurassa
Mäntsälän Voimistelijoiden
kesätreenit ovat käynnistyneet koronatauon jälkeen
niin joukkuevoimistelussa,
tanssissa kuin tanssillisessa
voimistelussa. Samalla suositut ulkojumpat pyörivät kolmesti viikossa kesäkuun loppuun asti. Harrasteryhmien
lapsille järjestetään myös ylimääräisiä tunteja juhannukseen asti. Kautta 2020-2021
rakennetaan parhaillaan, ja
tarjonta tulee taas olemaan
monipuolinen.

Dance4Fun ja
NinjaGym
innostaa liikkumaan

Koskisen Autohuolto
r.ÅÅSÅBJLBJTIVPMMPU
r,PSKBVLTFU
r3FOHBTUZÕU
r7JLBLPPEJFOQVSLV
r+BSSVUFTUJUEZOBNPMMB
r1BLPLBBTVKB
0#%NJUUBVLTFU
r,BUTBTUVLTFTTBLÅZUÕU
r*MNBTUPJOOJOUÅZUUÕIVPMMPU

16

Kaudella 2020-2021 jatketaan lasten ryhmissä edellisen vuoden tapaan tanssin,
temppuilun ja voimistelukoulun parissa.
– Teimme isomman muutoksen tarjonnassamme viime kesänä ja jatkamme sen
mukaisesti. Tanssimaan pääsee Dance4Fun-tunneilla,
temppuilu painottuu Ninja- ja FreeGym-ryhmissä sekä Voimistelukoulussa opitaan voimistelulajien perusteita monipuolisesti liikkuen. Kaikki sisällöt ovat Suomen Voimisteluliiton tuot-

tamia ja koulutamme ohjaajamme liiton koulutuksissa. Viime vuonna tanssi ja
temppuilu kiinnosti niin kovasti, että perustimme heti
syyskuussa uusia ryhmiä, sanoo toiminnanjohtaja Eerika
Laalo-Häikiö.
Ilmoittautuminen ryhmiin avataan kesäkuussa, heti kun uusi toimintakalenteri on saatu sovittua ohjaajien kanssa.
– Kannattaa olla hereillä
ja seurata meidän sosiaalisen
median kanavia sekä verkkosivuja. Ennakkoon kannattaa
käydä rekisteröitymässä ilmoittautumisjärjestelmään,
jotta sitten pääsee mutkattomasti ilmoittautumaan ryhmiin. Kauden käynnistämme omalla avoimella tapahtumalla keskiviikkona 19.8. ja
kausi sitten alkaa normaalin
viikko-ohjelman mukaisesti
maanantaina 24.8., jatkaa Eerika Laalo-Häikiö.

Dance4Fun-tunnilla pidetään hauskaa
ja opitaan monipuolisesti eri tanssilajeja ja -tyylejä.

Kilpaileminen
ja esiintymiset
kiinnostavat
Joukkuevoimistelun harrastamisen voi aloittaa 5-vuotiaana. Kaudella 2020-2021
eri ikäisten joukkueita on
kahdeksan. Joukkuevoimistelussa kilpailusarjat ja niiden ikärajoitteet ovat suurin syy miksi joukkueiden kokoonpanoja pitää aina välillä muuttaa. Tanssissa ja tanssillisessa voimistelussa ensimmäiset kilpailevat ryhmät
ovat 9-vuotiaille.
Kuva: Suomen Voimisteluliitto

Sepänmäen museo on avoinna 3.6.-9.8.2020. Aukioloaika on ke-su
klo 11-17 (suljettu ma-ti ja juhannuksena). Museolle on ilmainen
sisäänpääsy. Museolla toimitaan turvallisesti yleisen koronaohjeistuksen
mukaan. Museolla voi kerrallaan vierailla enintään 50 henkilöä
noudattaen turvaväliä ja yleisiä hygieniaohjeita. Museolla kävijät
voivat tutustua museoon jaettavan käsiopasvihkon kanssa. Museon
henkilökunta valvoo sallittuja kävijämääriä ja palvelee ohjeistaen
kävijöitä. Museon kesätapahtumat on kaikki peruutettu ja Sepänmäen
museokahvila on suljettu.
Osoite: Sepänmäki 10, 04680 Hirvihaara. p. 040-314 5929.
Kuva: Räätälintupa, Sirkku Mäkelä
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Olemme auki
koko kesän!
Anna meidän hoitaa
asuntosi ja mökkisi
myynti, niin voit
keskittyä itse lomailuun.

E-asiointi

Huolehditaan toisistamme

Esittelyt

Asiakkaittemme, välittäjiemme ja
kaikkien perheiden terveys
on etusijalla.

Panostamme kohteissamme
kohteen digitaaliseen
näkyvyyteen ja
Järjestämme
vain yksityisesittelyitä.
teemme
tarvittaessa
asunnosta
Panostamme
kohteenvideot
digitaaliseen
näkyvyyteen ja
sekä
virtuaaliesittelyjä.
teemme
tarvittaessa videot asunnosta
sekä virtuaaliesittelyjä.

Janne Nielsen
Yrittäjä, KM, LKV
kaupanvahvistaja
0400 280 294
janne.nielsen@remax.fi

Minna Berglund
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
044 283 3049
minna.berglund@remax.fi

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

Voimistelussa pääsee esiintymään ja oppimaan uusia
taitoja.

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

Poimintoja kurssitarjonnasta

Kaikki n. 260 kurssia löydät osoitteesta
www.mantsalanopisto.fi.
Liikunta
Fasciamethod
Tabata
Kädentaidot
Riisipaperilyhty
Kansallispukuja ja kirjontaa
Kuvataiteet
Intuitiivista väri-iloittelua
Elävän mallin piirustus
Musiikki
Rumpujensoiton lyhytkurssi aikuisille
Biisin teko mobiililaitteella
Kielet
Treenaa ruotsia
Venäjän alkeet
Luennot
Syksyn luonnon superfoodit
Mitä symbolit kertovat?
Kirjallisuus
Luova kirjoittaminen
Bloggaamisen ABC

Ilmoittautuminen alkaa ke 5.8.2020 klo 9.00
Mäntsälän kansalaisopisto
www.mantsalanopisto.fi

Nimityksiä:

Sirpa Huuskonen
Postin
hallitukseen
Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen on nimitetty Postin
hallitukseen. Huuskonen
jatkaa edelleen työtään
myös Tokmannin henkilöstöjohtajana ja Mäntsälän Yrityskehityksen hallituksen jäsenenä (2017-).
Lisäksi Sirpa Huuskonen toimii Helsingin seudun kauppakamarin hallituksen jäsenenä (2018-).
Huuskonen on oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Postin hallituksen
puheenjohtajana toimii
Sanna Suvanto-Harsaae.

Heinää ja puuta
Eikös vaan olekin hyvä ja
kesäinen otsikko. Nythän
kannattaakin laittaa nystyrät aivolohkoissa ajatteluasentoon, että mitähän tämäkin tarkoittaa. Noh, eiköhän se lopussa selvinne.
Nythän elämme poikkeuksellisia aikoja koronavirusten takia, ja sehän näkyy
ihmisten olemuksissa lähinnä kaupoissa käyttäytymisinä: Totisia ollaan, ja ohituksista on tullut tavallaan
tyylilaji.
Nyt jos koskaan, pieni humoristinen maailman näkemys on paikallaan. EU näkemyksistä saadaan hauskoja asioita esille, kunhan
näkökulma on oikea.
Niin, Mäntsälähän on tasaista aluetta vai kuinka?
Ei pidä paikkaansa. Jos asiaa katsotaan EU:ssa tehtyjen vilelyalueiden luokitusten mukaan: Askola, Porvoo, Pukkila ja Pornainen
katsotaan niin sanotuiksi
A alueiksi, eli viljelyalueiksi.
Mäntsälä kuuluu B alueeseen, joka luokitellaan vuoristoalueeksi!
Ainoa vuoristoalue mikä
äkkiseltään tulee mieleen
on Palin Granitin louhos-

alue, missä sielläkin päästään vain vaivaiseen sataan metriin, sekin vähän
alle. Porvoon suunnalta on
tullut kommentteja humoristisessa mielessä, että heidän suunnallaan on enemmän mäkiä ja kukkuloita
kuin Mäntsälän suunnalla ikinä. Nauttikaamme siis
vuoristomaisemista, joita
muut kadehtivat.
Sitten voidaan mennä varsinaiseen otsikkokohteeseen,
eli heinää ja puuta. Nyt siirrymme kuvitteelliselle tasolle ja otetaan Mäntsälän joki tarkastelun kohteeksi. Joku virallinen tarkistaja, jostakin pitkän matkan takaa,
voisi tarkistaa joen ravinnepitoisuuksia, ja todeta jotakin tämänsuuntaista…
”Koska jokeen on viimeksi

vesi vaihdettu? On kovin samean näköistä.”
Vastaus voisi olla seuraavanlainen. ”No, siellä pohjoisen Mäntsälän alueella, juuri niillä kohtaa, jossa sitä sinistä veden väriä lisätään,
niin pässi pirulainen pääsi
pissaamaan samaan kohtaan keltaiset näytteensä.
Uutta vettä odotettavissa
taivaalta ennemmin taikka
myöhemmin.”
No niin, tässähän tämä
tulikin: Kyseessä ei ollut heinää ja puuta, vaan puuta
heinää. Sitä tarvitaan aivoratojen tuuletuksiin näinä
vaikeina aikoina.

Kysy lisää!

Suosimme e-asiointia kaikissa tapaamisissa
ja neuvotteluissa, sekä voimme tehdä
arvioita, esittelyjä ja asuntokauppoja
digitaalisesti.

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

Pakina

KULTTUURI - MUSEOT
Alikartanon museo on suljettu kesällä 2020.
Museotapahtumat on peruttu tai muutettu. Museoalueella voi
ulkoillen liikkua roskaamatta ja noudattaen yleisiä turvaohjeita.
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä pe 10.7. voi museoalueella
maalata taidetta omatoimisesti omilla tarvikkeilla. Nordenskiöldin
kirjeitä lähetetään kuunneltavaksi sosiaalisessa mediassa.
Nummisten kylämarkkinoita on suunniteltu su 23.8., mutta yleisen
epidemiatilanteen mukaan tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin vielä
elokuun alussa.

– Kilpaileminen ja esiintymiset asettavat tavoitteita lapsille ja nuorille. Me
valmentajat olemme apuna joukkueen valinnassa eli
kannattaa aina kysyä, jos jokin askarruttaa. Joukkuevoimistelussa voi myös valita samasta ikäluokasta sellaisen
joukkueen, joka treenaa kolmesti viikossa tai sen, joka
treenaa kaksi kertaa viikossa.
Ja lisäksi on vielä voimistelukoulu, tanssillinen voimistelu, tanssi ja temppuilu, joissa
voi harrastaa kerran viikossa. Jokaiselle varmasti löytyy
oma tapa harrastaa meidän
seurassa, kertoo valmentaja
Mirka Lilja.
Kaikissa lajeissa uudet harrastajat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan
ryhmiin uuden kauden alussa elokuussa.
Lisätietoja www.mantsalanvoimistelijat.ﬁ
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Carina Henriksson
Myyntineuvottelija
040 804 925
carina.henriksson@remax.fi

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

Ota yhteyttä RE/MAX-välittäjääsi
ja kysy lisää toiminnastamme ja
mahdollisuuksista.

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

Marika Raunio
Myyntineuvottelija
040 664 9972
marika.raunio@remax.fi

remax-eximas.fi
eximas@remax.fi

Nordic Working Men Oy
valitsi Mäntsälän
Nordic Working Men osakeyhtiö on sijoittumassa Mäntsälän Liljendalin yritysalueelle, jonne valmistuu piakkoin
yrityksen varastopiha ja vuoden 2021 aikana myös noin
500 neliön halli. Maansiirtotöitä Liljendalin tontilla on jo
tehty.
-Toiminnan Mäntsälässä
pitäisi olla täydessä käynnissä viimeistään vuonna 2022,
arvioi Nordic Working Me-

nin työpäällikkö Ari Kujanpää. Yhtiö tunnetaan myös
nimellä Telinepalvelu.
Yhtiö valitsi Mäntsälän
keskeisen sijainnin vuoksi.
–Mäntsälästä käsin on
helppo tavoittaa asiakkaat,
toimitukset sujuvat kätevästi. Osa omistajistamme asuu
myös paikkakunnalla ja toki sekin painoi sijoittautumispäätöksessämme. Työllistämme tällä hetkellä suo-

raan noin viisitoista ihmistä
ja sen lisäksi välillisesti noin
kaksikymmentä henkilöä alihankintojen kautta. Päätuotteemme ovat rakennustelineet, sääsuojat sekä järjestelmämuotit, joita vuokraamme ja asennamme asiakkaillemme. Uutuutena kokoonpanoon on saapuneet järjestelmämuotit. Materiaalit
hankitaan Saksassa sijaitsevilta tehtailta, jatkaa Kujanpää.

ªªªန¤£¦¤£¦£နŊ
Mäntsälän
£¦£¤§ၹၹထၺန¡¢£ထ
KUNTOKESKUS ၸၼၾၸၸ´¤£´´ထနှၸၹႁဿၾႀႀၹၸၹၸ

Hymyä huuleen kaikille!
Toivoo
Hermo Eines

+,(5217$)<6,27(5$3,$85+(,/8+,(5217$
/<0)$7(5$3,$6839$/2+2,72
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Ravintola Ellestä noudettiin 466 ruoka-annosta

LC Mäntsälän kouluruokaprojekti onnistui

L

Yhteistyö paikallisen
yrittäjän kanssa
– Kiitos yhteistyöstä Ravinto-

19

Kia-merkkihuolto nyt Mäntsälässä

@kiamotorsfinland

Kuva Elina Alanko

Elina Alanko

ions Club Mäntsälä
avusti kevään ajan
mäntsäläläisten lasten
ja nuorten kouluaterioiden
tarjoamisessa. Yhteistyökumppaniksi lähti mukaan
paikallinen Ravintola Elle, josta jaettiin koronaepidemiasta johtuvan koulujen sulkemisen ja kiinniolon ajan 466
ruoka-annosta.
– Joillekin lapsille ja nuorille kouluruoka on päivän
ainoa lämmin ateria. Koronaepidemian vaikutusten takia moni mäntsäläläinen perhe joutui ahdinkoon, toteaa
Antti Luoto Lions Clubista.
Paikallinen Lions Club
Mäntsälä on tehnyt aikaisemminkin yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa, joten yhteistyön aloittaminen oli projektissa helppoa.
– Toimitimme perhetyöntekijöille Leijonan lounas
-ateriakuponkeja, joilla sai
mukaan päivän lämpimän
aterian. Avunsaajakohteista
päätti sosiaalitoimi ja luotimme, että ruokakuponkien jako menee oikein, jatkaa Antti Luoto.
Lions Club vastaanottaa
vuoden mittaan useita avustushakemuksia. Nyt ehdotus
kouluruoka-annoksista tuli
klubimme facebook-sivujen
kautta. Puuhamiehiksi kouluruokailun järjestämiseen
ryhtyivät Jussi-Pekka Mäntylä ja Antti Luoto Lions Club
Mäntsälästä.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

UUTTA!
> Huoltoihin nyt
myös nouto- ja

palautuspalvelu

Lions Club Mäntsälän
rahastonhoitaja
Roger Bäckroos (kuvassa
vas.) ja Antti Luoto
kiittivät Ravintola Ellen
yrittäjää Kirsi Hattua
hyvästä yhteistyöstä
kouluaterioiden
järjestämisessä.

Kia huoltoetuseteli

-40 €

Varaa huoltoaikasi heti!

Leikkaa talteen.
Etuseteli voimassa Carpojat Oy Mäntsälässä.

la Ellen yrittäjälle Kirsille. Tämä oli hieno juttu Lions-asian edistämiseksi, toteaa LC
Mäntsälän rahastonhoitaja
Roger Bäckroos.
– Ellen yrittäjällä Kirsillä oli
iso työ ruoka-annosten jakamisessa. Hän otti myös riskin, kun ei alussa voinut tietää, minkä verran kuponkeja
palautuu, sanoo Antti Luoto.
– Ruoka-annokset pakkasin noudettaessa, mukana oli
lämpimän ruoan lisäksi salaattia ja leipä. Annokset me-

nivät kaikenikäisille koululaisille, kolmaosa hakijoista oli
yläkouluikäisiä tai ammattikoululaisia, kertoo Kirsi Hattu Ravintola Ellestä.
– Asiakkaat olivat oikein
tyytyväisiä saadessaan ruoan, jatkaa Kirsi Hattu.
– Vaikka kunta aloitti ruokapakettien jakelun, ei se vaikuttanut kuponkien ja ruoka-annosten noutomäärään.
Kunnan ruokatarvikejakelu oli erilainen, sanoo Antti Luoto.

Ravintola Elle oli koronaepidemian vaikutusten ajan
auki noutoruokaravintolana
asiakkailleen. Ellestä oli mahdollista ostaa lounas mukaan
työpaikalleen.
Kun Suomen hallitus antoi
luvan ravintoloille, että tarjoilua voi jatkaa, on Ravintola Ellekin taas normaalisti auki.
– Asiakaspaikat on järjestetty ohjeiden mukaan. Ruoka-annoksen voi lisäksi edelleen myös ostaa mukaan, sa-

noo yrittäjä Kirsi Hattu Ravintola Ellestä.

Lions Club
auttaa paikallisesti
Lions Club Mäntsälä vastaanottaa avustushakemuksia kirjallisesti.
– Lähtökohtaisesti autamme mäntsäläläisiä perheitä,
toteaa Antti Luoto.
Varainkeruun tiimoilta LC
Mäntsälä järjestää vuosittain
Mikkelinpäivän markkinat kes-

kustassa. Saaren Joulumaassa
puolestaan myydään talkoilla
tehtyjä vihtoja. Valtakunnallisena projektina on Auta lasta,
auta perhettä -kampanja, jossa vuosittain kerätään ostoskoriin tuotteita, jotka jaetaan vähävaraisille perheille.
– Varat menevät lyhentämättöminä avustuksiin, sanoo Luoto.
Lisätietoa LionsClubin toiminnasta www.verkkoviestin.ﬁ/
lionsmantsala.

ASEMAFILLARIT

Mäntsälän Carpojat Oy
Palvelemme: ma – ke klo 8 – 19, to – pe klo 8 – 17.
Maisalantie 11, Mäntsälä
Puh. 019 688 0126
carpojat@msoynet.com

PIHA KAUNIIKSI

Puutarhalla on vielä
runsaasti erilaisia
puutarhakasveja
ja kesäkukkia
pihaistutuksiin!
6,4*"
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3
"
5
"
5
6
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TAAS LIIKENTEESSÄ

LAADUKKAITA PIHAKASVEJA
JOKA TOIVEESEEN:

Hae Donkey Republic- sovellus
puhelimeesi ja aja alle 15 minuutin
retket ILMAISEKSI juhannukseen asti!
NNN 888L  D8EKJ8C8ù

QFSFOOPJUBrMFIUJKBIFEFMNÅQVJUBrSVVTVKB
rBMQQJSVVTVKBrLÕZOOÕLTJÅrIBWVLBTWFKBr
LPSJTUFKBNBSKBQFOTBJUBrWFTJLBTWFKBZN

RUNSAS VALIKOIMA hyötykasveja-yrttejä-vihanneksia!

Kausipassi 30€
Kuukausijäsenyydet 9€ tai 18€

PALVELEVA PUUTARHAMYYMÄLÄSI:
Palvelun tuottaa

Järvenpään Pihapalvelu
Näretie 2, 04480 Haarajoki (Vanhan Lahdentien varrella Mäntsälän ja Järvenpään rajalla)
"WPJOOB"SLJTJO MBTVrQ JOGP!KBSWFOQBBOQJIBQBMWFMVà

Meillä on
turvallista asioida
tämänhetkisestä
tilanteesta
huolimatta!
Meillä kaupankäynti tapahtuu pääosin
VMLPUJMPJTTB UBJNJLFOUÅMMÅ5ÅMMÕJOPOIFMQQP
WÅMUUÅÅLPOUBLUFKBKBQJUÅÅUVSWBWÅMJU
7PJUNZÕTNBLTBBPTUPLTFTJVMLPOB 
sisätiloihin (kassalle) ei välttämättä tarvitse
tulla lainkaan, rahastus maksupäätteellä
WPJEBBOIPJUBBNZÕTVMLPOB TJJTQÅWPJU
halutessasi maksaa tuotteesi vaikka autossa
istuen! Keräämme halutessanne taimet
ja tarvikkeet odottamaan noutoa, tai
UPJNJUBNNFOFTVPSBBOLPUJPWFMMFTJ

Saat tehtyä tilauksen/toivomuslistan
nettisivultamme
www.jarvenpaanpihapalvelu.fi
suoraan linkistä:
,&3¨*-:/065050*.*564
UBJWPJUTPJUUBBQ

TERVETULOA!
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Ekotekoja omassa puutarhassa
P

uutarhaliiton jäsenjärjestöt
ovat valinneet tämän vuoden
teemakseen ’Ekotekoja puutarhassa’. Puutarha on mainio paikka hyville ekoteoille. Hyvin hoidettu, monimuotoinen puutarha edistää sekä luonnon monimuotoisuutta että hidastaa kasvihuoneilmiön
etenemistä. Puutarhan avulla voidaan myös sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin.
Kun Pohjolan keväinen kasvukausi alkaa, havaitaan tämä maailmanlaajuisesti hiilidioksidipitoisuuden laskuna. Monivuotiset kasvimme ryhtyvät keväisiin töihinsä sitomalla hiilidioksidia ja tuottamalla
happea ilmakehään. Jokainen kotipuutarhuri voi omilla kestävillä kasvivalinnoillaan osallistua näihin talkoisiin ja samalla hidastaa ilmastonmuutosta.
Rehevä ja kerroksellinen piha on
kotipuutarhurin paras ekoteko. Pihaan kannattaa valita peruskasveiksi monivuotisia puita ja pensaista,
joiden kasvukausi on mahdollisimman pitkä. Ne yhteyttävät, kasvavat ja sitovat ilmakehän hiilidioksidia varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn asti.

Rehevä piha puskuroi
Rehevä piha toimii monella tavalla puskurina luonnon ääri-ilmiöiden vaikutuksia pehmentäen. Kaikki kasvillisuus hidastaa rankkasateiden haittavaikutuksia ja erityisesti ravinnepitoisten hulevesien valumisia. Näin myös kotipuutarhuri voi

osallistua vesistöjen suojelemiseen. Esimerkiksi viherkattojen avulla voidaan sitoa
jopa yli 60 prosenttia sadevedestä sen joutumatta vesistöihin. Kasvit ja erityisesti humuspitoinen maaperä
ovat tehokkaita veden ja ravinteiden sitojia jo sellaisenaan. Juuret imevät vettä ja
kasvien hengitys haihduttaa
lisäksi vettä suoraan ilmakehään, jolloin se ei valu vesistöihin.
Tiivis rakentaminen ja kovat kasvittomat pinnat ovat
lisääntyneet niin kotipihoissa kuin julkisilla alueilla, jolloin paahtava kuumuus ja
esimerkiksi kaupunkitulvat
ovat lisääntyneet huomattavasti. Taitava piharakentaja
luo valumahidasteita ojien,
lampien ja imeytysalueiden
avulla, jolloin vesi, sen arvokkaat maa-ainekset ja ravinteet pysyvät omalla tontilla.
Samalla parannetaan pihan
biodiversiteettiä ja annetaan
mahdollisuuksia eri eliölajien
elämälle. Maan kuntoa voidaan parantaa esimerkiksi
lisäämällä siihen vettä ja ravinteita sitovaa biohiiltä.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Kevään ensikukkijat, esimerkiksi esikot, hyödyntävät valoa, jota tulee maaperään ennen lehtipuiden kasvuun
lähtöä. Ne toimivat hyönteisten ruoanlähteinä.

Harmaata vai
sallivaa vihreyttä
Mieliimme on iskostettu, että kivetyksien, asfaltin tai hiekkakäytävän ”rikkaruohot” kielivät laiskasta

puutarhurista. Virheetön harmaus
puolestaan ahkeruudesta. Ajatuksen kulkua on hyvä muuttaa sallivammaksi. Iloiset rikkakasvit hiekkakäytävällä kertovat lopulta ympäristöystävällisestä puutarhurista, joka haluaa pitää huolta maaperästä.
Jos pihapiiriä katsoo ylhäältä päin, olisi vihreän
osuuden oltava vähintään
70 prosenttia tontin kokonaisalasta, jotta yhteyttävää pinta-alaa on riittävästi,
arvioi Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori.
Pihassa olisi hyvä olla hoidetun osuuden lisäksi luonnonmukainen rötypuutarha kivineen, kantoineen ja
luonnonkasveineen. Hallittu hoitamattomuuskin voi
olla kaunista ja lisätä mielenkiintoa pihaa kohtaa, lisää Taulavuori. Lahoavat
rungot ja oksistot toimivat
monien sienten, mikrobien
ja hyönteisten kasvualustana ja lisäävät samalla muiden eläinten kuten lintujen
viihtyvyyttä pihassa.

Maan elinvoimaa
pieneliöiden avulla

Kannoista ja muista luonnonmateriaaleista voi rakentaa oivan luonnonmukaisen hotellin hyönteisille. Kuva Timo Taulavuori

Viljely-, rikka- ja luonnonkasvit hyödyntävät monin
tavoin puutarhan omistajaa. Ne sitovat maa-ainesta
ja ilman hiilidioksidia. Tutkimuksissa on havaittu, että
virheettömän laatoituksen
tai asfaltin alla maan eloperäisyys lähestyy nollaa, sillä
kovan katteen alla ei viih-

dy mikään eloperäinen pieneliöstö.
Sen sijaan kasvillisuusalueilla maaperä kuhisee tervettä pieneliötoimintaa. Myös apilat ja kukkivat piharatamot ovat aitoja pihan viherryttäjiä. Niidenkin vuodenkiertoa
on lupa seurata samalla tavalla kuin
istutettujen koristekasvien.
Suosituksissa on myös jättää osa
nurmialueesta leikkaamatta, mikä
edistää luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti pölyttäjähyönteisten hyvinvointia. Elinvoimaisuutta
lisätään myös levittämällä pensaiden, puiden ja muiden istutusten alle orgaanista katetta, joka parantaa
myös maaperän oloja ja elinvoimaisuutta. Katetta voidaan ostaa, mutta sitä saadaan myös oman puutarhan jätteistä hakettamalla, kompostoimalla ja muuten kierrättämällä esimerkiksi lehti- ja nurmijätettä. Humuksen osuus maaperässä lisääntyy, mikä parantaa kasvukuntoa.

Puutarhurista
kapellimestari
Kestävässä pihassa on kerroksellisuutta ja runsautta. Siellä suositaan
erilaista aluskasvillisuutta, perennoja, pensaita, köynnöksiä ja puita.
Myös ammattilaiset puhuvat nykyisin dynaamisista istutuksista, jolloin
jokainen kasvi ottaa ajallaan kasvutilaa ja valoa. Piha muuttuu vuosien varrella pioneerikasvien väistyttyä toisille alueille, jolloin uudet latvuskasvit ottavat valtaa. Monipuolisilla istutuksilla dynaamisuudesta
tulee pian luonnollinen osa pian pihan evoluutiota. Puutarhuria toimii
silloin kapellimestarina luoden tilaa
herkille kasveille ja pitäen huolta
aluskasvillisuuden valon saannista.

Hoidetussa pihassa on hyvä huolehtia sen ilmavuudesta ja esteettisistä
arvoista harventamalla liian tiheitä
kasvustoja hoitoleikkauksin.

Tavoitteena kasvua
keväästä syksyyn
Kasvillisuuden
kerroksellisuus
muuttuu vuoden eri aikoina. Esimerkiksi keväällä lehtipuuvaltaisen
metsän pohjakerroksen valloittavat kevätkukkijat esimerkiksi Idänsinililjat, muut sipulikukat, valkovuokot, esikot ja kiurunkannukset.
Monet näistä geofyyteistä lakastuvat kukinnan jälkeen ja antavat tilaa muille kasveille.
Syyskukkivat perennat kuten leimukukat, punalatvat ja syrikät ovat
puolestaan monille hyönteisille tärkeitä ravinnonlähteitä, jotta niiden
talvehtiminen ja lisääntyminen sujuisivat hyvin. Keväällä ne tai niiden jälkeläiset puolestaan heräävät
pajujen ja kevään sipulikukkien aikaan nauttimaan seuraavaa mesiateriaansa.

Täyden palvelun moottoripyöräliike
Mäntsälässä!
Meiltä ”uudet” käytetyt, tarkastetut
ja huolletut moottoripyörät.
Huollamme moottoripyörät, mopot ja
mönkijät, edullisesti ja ammattitaidolla,
myös rengastyöt.
Teemme myös motoille pesuja,
vahauksia ja keraamisia suojapinnoituksia.
Myös talvisäilytykseen mahtuu
motoja kaudelle 2020-2021.

www.wbike.fi
7VPMUFFONÊFOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
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Kompostointi kannattaa
Tippuneet lehdet ja karsitut oksat hyödynnetään joko haketettuna katteena tai ne kompostoidaan
maanparannusaineiksi. Kompostin sekaan sopivat hyvin myös kotitalousjätteet kiertotalouden ajatusten mukaan päätyen oman pihan ravinteiksi ja humukseksi. Kevätpuutarhuri kääntää ja samalla
käynnistää kompostin toiminnan
aina toukokuussa esimerkiksi lisäten siihen kosteutta ja maatunutta
kasviainesta.
www.puutarhaliitto.ﬁ

Avoinna: ark. 9–18, la 9–15
ƉƵŚ͘ϬϱϬϱϰϳϴϵϮϬͻsƵŽůƚĞĞŶŵćĞŶƟĞϳ͕ϬϰϲϬϬDćŶƚƐćůć

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
(Kesälauantait suljettu 6.6.–29.8.)

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

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

Sepäntie 4, Mäntsälä, p. 019 687 2479

Metsät ja
pihat kuntoon
Metsätyöt ja pihatyöt

Tmi T.T Niemi

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

,"*70/103"645"
t1PSBLBJWPU

Heikkilän taksit
0400 600 806

t1PSBLBJWP
 QVNQVU

Taksipalvelu Riitta Heikkilä

t.BBMÊNQÚ
 LBJWPU
 Viilaajankatu 1,
Lahti

40*5"
Kotitalousvähennyskelpoinen
Z
Q

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

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Autohuolto

–AA.PELI–
040 183 7344

t)VPMMPUt)JUTBVTUZÚU
t7BVSJPKBLPMBSJLPSKBVLTFU
t.BBMBVTUZÚUt*MNBTUPJOUJIVPMMPUt5VVMJMBTJU

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

."1&o -""+"/7"3"6,4&--"

Maisalantie 4, 04600 Mäntsälä
kimmoTH@hotmail.fi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Sulkakorvakoru
hopea

Vuoden
yrittäjä
2016

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

Arboristi, Metsämestari Mika Savén
PHWVXULSDOYHOX#JPDLOFRP

14,- (28,-)

Risti riipus 14kk

Olemme avoinna ma-pe 10–16. Tervetuloa û
Nilkkakorut kuuluvat
kesään, joten nyt meillä
saatavilla myös edullisia
hopeisia nilkkakoruja,
joissa säädettävä pituus.

jaakko.keipi@gmail.com

AUTOJEN
KORJAUKSIA
AMMATTITAIDOLLA

Autofix Jokinen
Aaltosentie 37,
04820 Kaukalampi

p. 0400 811 721

autofixjokinen@luukku.com

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

SINKITTY
KATTOPELTI
määrämittaisena

5,90
€/hyötyneliö
yli 50 m2

HINTA SIS. ALV.
Nopea toimitus
p. (03) 871 570

Ojankulmantie 418
04600 Numminen
040 584 9953

 

Huollot, remontit, vikakoodien luku,
pakokaasumittaukset, ilmastointihuollot, rengastyöt ja hitsaustyöt.
Toni Salovaara

Suuri valikoima
hopeisia
kesäkorviksia
1 pari
2 paria

Tule ajoissa ostoksille.
3 paria
Olemme heinäkuun suljettuna.

3LKDSXLGHQNDDGRW
7DUNNXXVNDDGRW
.LLSHLO\NDDGRW

Kierrekorvakoru
hopea

Enkeliriipukset
14kk pink./kirkas zirk

19,- (38,-) 38,50 (55,-)

10,18,25,-

Rannekoru 14k

279,30 (399,-)
Sormus rose 14k

279,30 (399,-)

POISTOTUOTTEITA
Loput
10 € / kassi
naisten

P\|VHULWWlLQYDLNHDW

+RLWRMDUDNHQQHOHLNNDXNVHW
NLLSHLOOHQ
.XQWRWXWNLPXNVHWSLKDSXLOOH
0DLVHPDMDSXLVWRKDNNXXW
-KOTITALOUSVÄHENNYS

Kerää tuotteita niin paljon
kuin kassiin mahtuu!

JUHLAKENGÄ
T

5€

✿ kesämekkoja ✿ tunikoita

.fi

Käytetyt moottorit, vaihteistot ja
varaosat japanilaisiin autoihin.

Japan Motors Oy
Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
p. (09) 271 5100
0440 715 100
japan.fi

Myös huolto
ja asennus!
Suomen
Autopurkamoliitto
ry:n jäsen

Uutuutena:
Kirurginen
NENÄ- JA SUUSUOJA

19 € / 10 kpl

POPUP-MYYNTI

✿ kesäneuleita

Keskuskatu 5, Mäntsälä

✿ legginsejä ✿ farkkuja

(Kipa-kirjakaupan vieressä)

✿ alusvaatteita

Tervetuloa!
Vain käteismaksu!

✿ sukkia ✿ collegeja

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

✿ ja paljon muuta

Rippilapselle lahjaksi kirja

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY
Kylmäalan Erikoisliike

69,30 (99,-)

Maahantuojan korujen Outlet-myymälä
Keskuskatu 5, Kipan vieressä.

Kysy lisää!

Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
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Kauniita
ONNITTELUKORTTEJA
kesän juhliin

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

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
/Z UNZÚT

JMNBT UPJOUJ
P
MU
P
V
I
Ú
UU
Z
UÊ

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

Sankaritarinoita
nuorilta nuorille

Sankaritarinoita
tytöille

Sankaritarinoita
pojille

Matkalla siellä,
elämän tiellä

Sinun Päiväsi
Onnea Iloa Uskallusta

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE

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

☎ 0400 770 300

Joka tytön
runokirja

Matkalla itsenäiseen
elämään

Keveässä
keinussa

Pieni kirja
Onnen hetkiin

Pieni kirja
Juhlan hetkiin

Hyvä valikoima
RAAMATTUJA

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

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Tervetuloa Orimattilan Kotieläinpuistoon!
Kotieläinpuistossa pääset tutustumaan erilaisiin
IFMMZZUUÊWJJOLPUJFMÊJNJJO LVUFOMBNQBJTJJO QPTTVJIJO 
QPSPJIJO WJMMJTJLPJIJO WVPIJJO MFINJJO QPOFJIJOKB
UBQBBUNPOJBIBSWJOBJTFNQJBLJOPUVLTJB
1VJTUPOBMVFFMMBQÊÊTFUNZÚTWPTTJLLBBKFMVMMFUBJWPJU
LBUTFMMBNBJTFNJBTIFUMBOOJOQPOJOTBUVMBTTBJTUVFO
Eläimiin tutustumisen lisäksi liikennepuistossa on
NVVONVBTTBQPMLVBVUPKB KPJMMBQÊÊTFUBKFMFNBBO
QÊÊTZMJQVOIJOOBMMB7PJUNZÚTLJJQFJMMÊMFJLLJLFOUÊO
telineillä tai temppuilla pomppulinnassa.

!
A
S
S
O
L
TU

/ÊMÊOKBKBOPOZMMÊUUÊFTTÊ4BMVVOBUBJLBIWJMB
3JJLJOLVLLPPWBUPJWBMMJTJBUBVLPQBJLLPKB,BIWJMPJTTB
voit nauttia virvokkeita ja pientä purtavaa tai grillata
vaikkapa makkararaa grillikatoksessa. Kotieläinpuiston
BMVFFMMBTBBUTZÚEÊNZÚTPNJBFWÊJUÊ

Orimattilan

Kotieläinpuisto
Toimintaohjeita erilaisiin
hätätilanteisiin, varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 17. Lähde: Jari Heikkilä

Juhannuskokko
Kokkoa ei voi polttaa kuivalla säällä,
jos on metsä/maastopalovaroitus päällä.
Kokon ympäristöstä palava materiaali pois raivaa,
hyvä olisi maata mustaksi kaivaa.
Säteilylämmön vaikutus huomioi,
se lähimaaston, puut tai rakennukset sytyttää voi.
Yleisön pääsy liian lähelle kokkoa estä,
eikä iho säteilylämpöä ja vaatteet kipinöitä kestä.
Varaa sammutusvälineet esille,
sijoita kokko mieluiten hiekkamaalle tai vesille.
Kun juhlitaan yötöntä yötä,
katso, ettei kokosta aiheudu palokunnille ylimääräistä työtä.
Lämpö ylöspäin nousee ja kipinät taivaalle vie,
tuulen mukana kulkee pitkälle niiden tie.
Sytytykseen vain tuohta ja paperia käytä,
ethän bensiinin höyryillä ympäristöä täytä.
Sytyttäessä kokosta tulee bensiinihöyryinen pommi
ja siitä seuraa yleensä huono onni.
Kokkoon ei kuulu jätteitä tuoda,
muista tilaisuudesta turvallinen ja hauska luoda.
Kokon sytytyspaikkaan tarvitaan maanomistajan lupa,
katso ettei liian lähellä ole metsä/tupa.
Yli 200 hlö:n tilaisuuksiin tulee pelastussuunnitelma laatia,
poliisi voi myös järjestysmiehiä vaatia.
Muista kokon palo loppuun asti vahtia,
sytyttäjänä ethän nauti alkoholia/sahtia.
Tee ympäristöteko,
poista palojätteet maasta ja vesiltä palamaton kekälekeko.
Muista hätätilanteessa yksi yksi kaksi ja nauttineena kulkuvälineenä taksi.
Kokon polttoon ei pelastuslaitoksilta/hätäkeskuksesta lupaa saada,
(sytyttäjä vastaa aina) pelastuslaitos voi sammuttaa kokon,
jos siitä on ympäristölle vaara.
Turvallista ja hauskaa juhannusta!

Ravitie 6, Orimattila, puh. 044 777 1234
XXXLPUJFMBJOQVJTUPDPNtLPUJFMBJOQVJTUP!QIOFUå
Avoinna joka päivä 9.8. asti klo 11.00–19.00
+VIBOOVTBUUPOBTVMKFNNFKPLMP

PIAN SAAT
RUOKAOSTOKSET
KOTIINKULJETUKSELLA
MÄNTSÄLÄN ALUEELLE.
Säästä aikaa ja vaivaa
– tee ruokaostokset verkossa
ja tilaa ostokset kotiin.

www.smarketmantsala.fi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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MÄNTSÄLÄN SANOMAT
N CANVAS
KENGÄT

Art Bouffantista ideoita
pihan sisustamiseen
Elina Alanko
Kivapihan
patsasmyynti
Mäntsälässä siirtyi keväällä
Art Bouffantille, jota luotsaa
Risto Merikanto. Merikanto
on tyytyväinen isoon pihaalueeseen, jossa patsaat saa
hyvin esille.
– Kivapihan Pekka Tanttu
vuokrasi tilat ja myi yrityksensä patsaat minulle, kertoo Risto Merikanto.
Art Bouffantissa myydään
betonipatsaiden lisäksi kipsipatsaita ja hartsilasikuitupatsaita. Myös muutamia graniittipatsaita on tarjolla.
– Betonipatsaat valmistetaan Puolassa, Euroopan suurimmassa betonipatsaiden
valmistustehtaassa. Tuomme
patsaita itse maahan, sanoo
Merikanto.
– Patsaat ja suihkulähteet
somistavat kauniisti pihaa,
kertoo Art Bouffantin myymälävastaava mäntsäläläinen Heta Aukia.
– Suurin osa patsaista
myydään yksityisille. Patsaita
voi myös vuokrata mm. mainoskuvauksiin.

Kuvat Elina Alanko

39.90

Markkina-alueenamme on
koko Suomi ja kotiinkuljetuksen voi tilata tarvittaessa, toteaa Merikanto.
Vain mielikuvitus on rajana patsaiden käytölle. Pienen
patsaan voi hankkia parvekkeelle ja isomman isolle pihalle. Sisälle ostettavat patsaat kasvattavat suosiotaan.
– Leijonat ja kotkat ovat
suosituimpia. Myös kissapatsaita ostetaan paljon, kertoo
Heta Aukia.

Kemikaalittoman siivouksen kärkeen Mäntsälästä

69.90

PWIé

Miten päädyitte perustamaan yrityksen Mäntsälään?
– Toimin yrityksen perustamisvaiheessa jo pääosakkaana Minjaco Oy:ssä, joka
on tuottanut siivouspalveluja Mäntsälässä jo vuodesta
1990 lähtien. Minjacossa tapahtui isoja muutoksia asiakassalkussa, jolloin osa tiloista ja resursseista olisi jäänyt
vajaakäytölle. Tuomalla OrboTechin samoihin tiloihin
saimme hyvät synergia edut,
jaoimme varaston kahteen

osaan ja hyödynnämme jaettua henkilöstöä hallinnon
ja asiakaspalvelutoimintojen
osalta. Tämän lisäksi Minjaco
toimii loistavana testilaboratoriona uusille tuotteille ja
menetelmille. Kolmantena
asiana päätökseen vaikuttivat hyvä logistinen sijainti ja
kunnan yrittäjämyönteinen
maine. Täytyy tässä erikseen
vielä mainita Mäntsälän Yrityskehityksen ammattitaitoinen ja aktiivinen apu, toteaa
Harri Piiparinen.
Mitä tarkoittaa kemikaaliton siivous?
– Kemikaaliton siivous tarkoittaa ihan samaa kuin sanakin eli ylläpito siivouksessa ei käytetä ollenkaan kemikaaleja. Siivousprosessimme ytimessä kemikaalit korvataan Kanadalaisella Tersano SAO™ otsonoidulla vedellä, jolla on myös kevyt desinﬁoiva vaikutus tai Ruotsissa kehitetyllä Ultra H2O ultra puhdas vesi menetelmällä.
Molemmilla tuotteilla tuotetaan käyttöliuos kohteessa
olevasta annostelulaitteesta. Ei tarvita mitään muuta
kuin kylmävesihana ja sähkö-Haluamme muuttaa
puhtausalaa myös
ekologisemmaksi, toteaa
OrboTech Finlandin
yrittäjä Harri Piiparinen.

liitäntä. Molemmat tuotteet
ovat tehokkaita, yksinkertaisia ja turvallisia niin työntekijöille kuin pinnoillekin. Tuote valitaan kohteen käyttötarkoituksen ja käyttöasteen
mukaan. Pinnat tulevat puhtaammiksi ja raikkaammiksi
täysin ympäristöystävällisesti, kertoo Piiparinen.
Mitä konseptiinne sisältyy
puhdistavien vesien lisäksi?
– Missionamme on muuttaa puhtausalaa tehokkaammaksi, yksinkertaisemmaksi ja ekologisemmaksi. Haluamme myydä ja markkinoida ainutlaatuisia tuotteita,
jotka täyttävät nämä kriteerit. Lisäksi meidän tulee olla ainut myyntikanava niille
Suomessa.
Välinepuolella teemme tiivistä yhteistyötä mäntsäläläisen Rekola Oy:n kanssa tuotekehityksestä alkaen. Vastaamme heidän Reﬂex-järjestelmän Suomen myynnistä ja
markkinoinnista. Järjestelmä
on todennäköisesti markkinoiden yksinkertaisin, tehokkain ja kokonaistaloudellisin
ja sopii nykyaikaan täydellisesti.
Konepuolella tuomme
maahan amerikkalaista Orbot ja brittiläistä Motorscrubber konesarjaa. Nämä koneet tuovat tehokkuutta työajan säästön ja pintojen eliniän maksimointiin, vastaa

Harri Piiparinen.
Onko kuluttajille myös
tuotteita?
Piiparinen kertoo yrityksen keskittyvän yritysmarkkinoihin mutta kertoo samalla Tersano SAO™ sarjan tuotteen iClean mini soveltuvan
myös kotikäyttöön mainiosti.
Siitä on mahdollista saada lisätietoa sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@orbotech.ﬁ.

69.90

55,59.90
BIKINIT
B
IIKIN
KIN
KI
N IT

KESÄTULIAISIA

€/hyötyneliö
yli 50 m2

❀ vieraskirjoja
❀ mökkikirjoja
❀ saunakirjoja
❀ muistikirjoja
❀ ajatelmakirjoja
❀ runokirjoja

HINTA SIS. ALV.
Nopea toimitus
p. (03) 871 570

Mäntsälä-aiheiset
POSTIKORTIT

Omakotitalkkari myös jäsenten käytettävissä
asiointiapuun, pieniin kodin kunnostustöihin,
pihan ja puutarhan hoitoon.
Liity jäseneksi, jäsenmaksu 25 euroa/vuosi,
lisätietoja nettisivuilta Omakotiliitto/mantsala.
t7BMJUFUUBWBTUJLFTÊSFULFNNFKÊÊUÊOÊLFTÊOÊLPSPOBO
takia tekemättä.

ASIAKAS ANSSI

puuhakirjoja
tarrakirjoja
matkapelejä
palapelejä
puuhapaketteja
lastenkirjoja
TopModel ja MonsterCars -tuotteita

6.90

Autoilijan
n
TIEKARTTA
2020

Kesäterveiset
Mäntsälästä
Kesäterveiset
Mäntsälästä

Terveiset
Mäntsälästä

15€
Kerää kasvitiedot
talteen!
A4 ja A3 -KASVIOT

15,90

sekä moottorikäyttöistä:
pensasleikkuria, puutarhajyrsintä

Konevuokrausta hoitaa Pentti Ovaska puh. 045-271 2730.

703240 1234567 08 9

TENNISPALLOT
P
ALLOT BBMBML
ML

LAPSILLE PALJON KESÄKIVAA

Ihanat
MUISTIKIRJAT

Mäntsälän Omakotiyhdistys ry:n jäsenenä voit

sekä 18€:n vrk hintaan:
kuomullista peräkärryä, moottorikäyttöistä lehtipuhallinta,
raivaussahaa talkkarin mukana

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

FRISBEEGOLF KIEKOT

Mäntsälä-muki

6,90

15€:n vrk hintaan sähkökäyttöistä:
klapikonetta, nurmikon ilmastajaa, oksasilppuria,
varrellista pensasleikkuria, murskaava lehtipuhallinta

49.90

Kesäostoksille Kipaan

VÄRILLINEN
KATTOPELTI

VUOKRATA

MIESTEN
UIMAHOUSU

Laajasta valikoimastamme Fatbiket, taittopyörät,
jopot, sähköpyörät sekä sähkömaastopyörät

Avoinna ark. 9–18, la 9–14

MÄNTSÄLÄ

34.95

NAISTEN
UIMA-ASU

Mäntsäläntie 1-3,
Mäntsälä (Jyskin vieressä)
Puh. 019-687 1160

määrämittaisena

OrboTech Finland Oy on
Mäntsälässä kolme vuotta
toiminut moderniin ammattisiivoukseen liittyvien tuotekonseptien ja siivousprosessien kehittämiseen tarvittavien tuotteiden maahantuontiyritys. Yritys on nopeasti noussut toimialansa merkittävien yritysten joukkoon
ja kasvaa voimakkaasti. Yrityksellä on tällä hetkellä viisi työntekijää ja yrittäjänä ja
toimitusjohtajana toimii Harri Piiparinen.

M CEDRUS CONVERT

19.90

Risto Merikanto ja Heta Aukia esittelevät Art Bouffantin laajaa patsasvalikoimaa.
Suosituimpia ovat leijonat ja kotkat.

MIESTEN
UIMAHOUSU

59.90 24.95

PWIé

M NEBZED
NVTUB

POIKIEN
UIMAHOUSU

N DISTRIAL MENDI
BACKSTRAP

M CANVAS
KENGÄT

39.90
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Paljon kauniita
ONNITTELUKORTTEJA
kesän juhliin

UUSI PÄIVITETTY PAINOS
MÄNTSÄLÄN ALUEKARTAT
keskusta-alue ja
haja-asutusalue

18 € / pkt

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

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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KAIKKI
ALENNETTU
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PS. Oletko kiinnostunut
jatkamaan Nunnun
yrittäjänä? Ota pikaisesti
yhteyttä ja kysy lisää.

Sälinkääntie 2, Mäntsälä,
p. 040 543 3365 Av: ark. 10-18, la 10-15

Aurinkoista KESÄÄ KAIKILLE
Frantsilan
Koko Perheen
luomu

Frantsilan
Luomu

TERVAPIHKA
VOIDE

PERUSVOIDE

RIIT TOISA

12

90

MIELLYT TÄVÄ
KÄYT TÄ Ä

19 g

Terveyskaistan

NivelTeho

Erinomainen
tuote luuston
vahvistamiseksi.
Sis. K2 vitamiinia
ja kiinnittää
kalkin luuston.

Kalkki+D3+K2+Mg

Erinomainen
yhdistelmä nivelten
hyvinvointiin.
Rustojen
kollageenin
muodostumiseen.
Sidekudosten
normaalina pysymiseen.

Tuoksuton voide
kuivalle ja herkälle
iholle.

Aito lisäaineeton
Koville
kantapäille,
hyönteisten
pistoihin,
halkeilevan, kuivan ihon
hoitoon.

Pois nivelkivut
Terveyskaistan

18

90

200 ml

MYYDYIN
NIVELTUOTE

35

90

180 kpl

HYVIN
TOIMIVA
K ALKKIVALMISTE

9

90
90 kpl

Tarjoukset voimassa 4.7.2020 saakka.

SUOMALAINEN PERHEYRITYS – YLI 30 VUOTTA TERVEYDEN PUOLESTA

MÄNTSÄLÄ: Sälinkääntie 2, Mäntsälä (Citymarket) p. (019) 687 1499 ark. 9-19, la 9-16
Palvelemme myös Keravalla ja Järvenpäässä.
www.facebook.com/kamomilla

ihonhoito

Palveluvalikoimastamme löydät mm:

Onko huolenasi
akne
rosacea
kuiva iho
ikääntymisen merkit
pigmenttiläiskät

Tai ehkä kaipaat muuten ohjeistusta ihonhoitoon?
Olemme laajan ja jatkuvan kouluttautumisen
ansiosta aina ajanhermolla alamme kehityksessä.
Ota yhteyttä! Autamme sinua mielellämme
saavuttamaan kauniin terveen ihon.
Konsultointi on sinulle ilmaista.

LAHJAKORTIT ja
AJANVARAUS
helposti suoraan nettisivuiltamme!

FaceStation Petra Salonen
Vanha Porvoontie 9
Mäntsälä
p. 040 543 7500

kasvohoidot
jalkahoidot
käsihoidot
HIFU - liftinghoidot (kasvot,vartalo)
mikroneulaus
kestopigmentointi
ripsienpidennykset
kestovärjäys
karvanpoisto sokeroimalla
LED - valohoito
SKIN SHEEK - ihomuutoksien käsittely
ihonhoidonohjaus/konsultointi
Lisää palveluistamme nettisivuilla

info@facestation.fi
www.facestation.fi
www.facebook.com/facestationpetrasalonen
www.instagram.com/facestationps

