t/SP
Toyota, Kia ja Hyundai
MERKKIHUOLLOT

VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA
Hyvän laadun ja palvelun talo

*MNBTUPJOOJOIVPMMPUéé
,BUTBTUVTQBMWFMV

Myllyläntie 40,
07560 PUKKILA
Puh. 019 685 1164

.BJTBMBOUJF .ÊOUTÊMÊtQ  
Avoinna: NBLFo UPQFotwww.facebook.com/carpojat
carpojat@msoynet.com

Tuntuuko ihosi kesän jälkeen tukkoisalta?
Varaa aikasi hoitoon jo tänään!
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.

98€
(125€)

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

Tervetuloa ammattilaisten osaaviin käsiin!

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

Nina

mikroneulaus
ja ihon vitaminisointi
Edistyksellinen ihon
mikroneulaus
664*/5"5&,/**,,""
*)04*):7,4*
t,JJOUFZUUÊÊ LPIPUUBBKBFMWZUUÊÊJIPB
t5BTPJUUBBBSQJBKBBDOFBSQJBTFLÊ
häivyttää raskausarpia
t4JMPUUBBSZQQZKÊKBKVPOUFJUBTFLÊ
pienentää huokosten kokoa
t7ÊIFNNÊOLJQVB TÊÊEFUUÊWÊ
neulojen pituus
t&JUVMFIEVLTJBLFSUBLÊZUUÚJTFUOFVMBU

TERVETULOA SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN
Palvelemme Sinua:
MA-TO klo 10–17, PE suljettu elokuun loppuun
p. 040 190 7273.
Keskuskatu 9, Mäntsälä.
ZZZEGPFOLQLFÀ
ILTA-AJAT SOPIMUKSEN MUKAAN KLO 17–19

NYT VOIT VARATA AJAN
SÄHKÖISEN TIMMA
AJANVARAUKSEN KAUTTA
ZZZEGPFOLQLFÀWDL
soittamalla 040 190 7273
Lahjakorttien tulostus / tilaus netin kautta
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Uusi

VERKKOAPTEEKKIMME

Tilaa näppärästi verkkoapteekista reseptilääkkeet ja
mantsalanykkosapteekki.ﬁ

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Kesän 2020 renkaat

muut apteekkituotteet.

Palvelemme
ma–pe
la
su

8–20
9–17
10–16

Valitse
oikeat renkaat PRIMACY 4
tarpeesi
mukaan.

Toimitustapoja on monia – mikä sinulle
sopii parhaiten?
NOUTOPISTEET: Tilauksen voit noutaa Mäntsälän Ykkösapteekin
tai rautatieaseman K-Market Kaunismäen noutopisteestä ilman
toimitusmaksua.
KOTIINKULJETUS: Toimitamme tilauksia arkipäivisin sopimuksen
mukaan pientä korvausta vastaan.
POSTITSE: Kaikkialle Suomeen 5 euron postimaksulla.

Turvallista ajoa ja
ainutlaatuista jarrutuskykyä ensimmäisestä
kilometristä
viimeiseen.

Terveytesi on meille ykkösasia.
Kysy apteekista kuljetuksia myös puhelintilauksiin!

Kevään valtaisan menekin jälkeen olemme vihdoin
!
TERVETULOA
saaneet täydennystä uudesta tuotannosta!
7BMJLPJNBTUBMÕZUZZMFIUJKBIFEFMNÅQVJUB LPSJTUFKBNBSKBQFOTBJUB 
ruusuja, runsaasti erilaisia perennakasveja ja kaikkea ihanaa!

Loppukesän
ja alkusyksyn
koristekasveja
ruukkuistutuksiin
n
saapuu lähes
päivittäin!

Meillä on
turvallista asioida
tämänhetkisestä
tilanteesta huolimatta!
Meillä kaupankäynti tapahtuu pääosin
VMLPUJMPJTTB UBJNJLFOUÅMMÅ5ÅMMÕJOPOIFMQQP
WÅMUUÅÅLPOUBLUFKBKBQJUÅÅUVSWBWÅMJU

-50%
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Piharakentaja: kysy TARJOUSTA isommasta erästä kasveja!
PALVELEVA PUUTARHAMYYMÄLÄSI:

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

7PJUNZÕTNBLTBBPTUPLTFTJVMLPOB TJTÅUJMPJIJO
(kassalle) ei välttämättä tarvitse tulla lainkaan,
SBIBTUVTNBLTVQÅÅUUFFMMÅWPJEBBOIPJUBBNZÕT
ulkona, siispä voit 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

Sar
asenne ja
ttuna

Muista myös RENGASHOTELLI:
t
t
t
t
t
t

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

Palvelun hinta ja saatavuus vaihtelevat, pyydä tarjous.

NYT ON HYVÄ AIKA
ISTUTTAA ASTIATAIMIA!

459€

Maksuaikaa jopa 36 kk.
Saat meiltä edullisen
rahoitustarjouksen.

Apteekki palvelee Keskuskadulla tuttuun tapaan,
mutta muistathan, ettet asioi apteekissa sairaana.

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16

Esim
205/55 .
R 16

Haluatko
maksaa erissä?

Palvelua myös apteekissa!

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600
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MEILTÄ SAAT MYÖS
AUTOHUOLTOPALVELUITA!

Ilmastointihuolto tarjous 79€
HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy
.BJTBMBOUJF .ÇOUTÇMÇt1
BSUPLBVQQJOFO!FVSPNBTUFSDPN

Katumainokset
nähtävänä
Keskuskadulla
Mäntsälän koulujen ja Mäntsälän
yrittäjien yhteinen katumainoskilpailu järjestettiin kevään ja kesän aikana. Katumainokset ovat nähtävillä
Mäntsälän Keskuskadulla.
Katumainoskilpailun voittajat palkitaan Mäntsälän Harrastusmessuilla
lauantaina 22. elokuuta klo 11.30 Kapinatorilla, Keskuskadun puoleisessa
päädyssä. Palkinnot jakaa Mäntsälän
Yrittäjien puheenjohtaja Elina Alanko ja tiedottaja Helena Vainio.
Katumainoskilpailu on osa koulujen yrittäjyyskasvatusta ja se on toteutettu jo useana keväänä.
– Työryhmämme valitsee tänä
vuonna perinteisesti alakoulun ja
yläkoulun voittajatyöt. Ilmoitamme
voittajat kouluille elokuun puolessa välissä, kun koulut alkavat, kertoo
Elina Alanko Mäntsälän Yrittäjistä.
– Kilpailussa oppilaat ovat olleet

itse yhteydessä paikallisiin yrityksiin ja myyneet heille mainostilaa.
Tämän jälkeen on järjestetty tapaaminen oppilaiden ja yrittäjän välillä.
Oppilaat esittelevät suunnittelemansa mainosidean ja ryhtyvät toteuttamaan mainosta, jatkaa Alanko.

Levannon kyläkirja valmistui
Kyläkirja Levantoo, kylä joka nousi
tuhkasta, on valmis. Kirjan tekemisessä on ollut monia vaiheita. Kyläyhdistyksen kokouksessa oli kirjan tekemisestä puhetta jo viitisen vuotta sitten. Jo sitä ennen kyläläiset Eero ja Olli-Pekka kiersivät
haastattelemassa kylän vanhimpia asukkaita vuosina 2012-2015.
Nyt monet muistelijat eivät ole
enää näkemässä tätä kirjaa. Joitakin haastatteluita on tehty myös
vuosina 2017-2019, ihan viimeisimmät pikahaastattelut tehtiin talvella 2020.
Itse kirjan kokoaminen alkoi
kuuntelemalla haastattelut. Sen jälkeen jutut kirjalliseen muotoon ja
sopivia kuvia mukaan. Muutamat
henkilöt kirjoittivat muistojaan,
jotka laitettiin myös tähän kirjaan.
Moni henkilö antoi kirjaan laitettavaksi vanhoja ja uudempiakin valokuvia ja muuta aineistoa.
Kirjan sisältö on ryhmitelty. On
ikivanhaa, on koulusta, teistä, postista, entisistä teollisuusyrityksistä
ym. Mutta ei vain menneisyydestä,

vaan myös nykyisestä Levannosta
on monta kirjoitusta.
Kirjassa kuljetaan eri teitä pitkin ja kerrotaan, mitä sen varrella
on tai on ollut. ”Pikatietä pohjoiseen”, ”Hämeentietä hiljalleen” olkoon vain esimerkkinä sisällysluettelon otsikoista.
Kirjan tekemiseen ovat osallistuneet Oili Mela-Liikonen, Heikki
Laaksonen, Eero Vikström, joka oli
ryhmän vetäjä, ja Olli-Pekka Eskelinen. Kirjan kokosi Auli Pitkänen. Levannon Kyläyhdistys on osallistunut
kirjan kustannuksiin, joten myyntihinta voidaan pitää kohtuullisena.
Kirjassa on hieman yli 300 sivua ja
lähes saman verran valokuvia, lehtileikkeitä, pöytäkirjoja ym. vanhoja asiakirjoja.
Kirja julkistetaan sunnuntaina
9.8. klo 14 alkavassa tilaisuudessa Levannon paloasemalla. Kirjan
myynti aloitetaan heti tilaisuuden
jälkeen. Sen jälkeen myynti on samassa paikassa keskiviikkona 12.8.
klo 17-19, lauantaina 15.8. klo 14-16
ja keskiviikkona 19.8. klo 17-19.
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BETONIPATSAAT
SUIHKULÄHTEET

Ammattisotilasura tuo teksteihin realismia

Seppo Mustaluodon kirjat
pohjautuvat tosielämään
Elina Alanko
Seppo Mustaluoto muutti
Ruokolahdelta Mäntsälään
vuonna 2013. Mäntsälä viehätti kirjailijaa maaseutumaisuudellaan.
– Viihdyn Mäntsälässä hyvin. Sijainti on ihanteellinen,
mikä sopii myös vaimon yritystoiminnalle, toteaa Mustaluoto.
Mustaluoto on käynyt ammattisotilaskoulutuksen ja
työskennellyt Rajavartiolaitoksessa kouluttaen mm.
erikoisjoukkoja. Ulkomailla
työskentely on ollut pääasiassa operatiivista toimintaa.
Kansainvälisiä tehtäviä on ollut mm. Kaakkois-Euroopassa, nyt Mustaluoto on sotilaseläkkeellä.
– Haluan korostaa kirjoissani omaa kokemusta, tuoda tekstiin realismia, mitä oikeasti on tapahtunut. Ammennan työstäni paljon, en
suoraan tapahtumia, mutta
pystyn hyödyntämään tilanteita ja kokemustani, kertoo
kirjailija Seppo Mustaluoto.
Mustaluoto on eräihmisiä,
lisäksi koiraharrastus on lähellä sydäntä.
– Pidän itseni hyvässä
kunnossa, treenaan ja nautin luonnossa kulkemisesta.
Luen paljon ja seuraan koko ajan maailmaa ja tapahtumia, kirjoitan myös tilanteita
ylös, kertoo Mustaluoto.

”Kirjailijan ja
kustannustoimittajan
yhteistyö on
tärkeää.”

ǀŽŝŶŶĂ͗ĂƌŬ͘ϵʹϭϴ͕ůĂϵʹϭϱͻƉ͘ϬϰϱϭϲϲϱϳϰϬͻsƵŽůƚĞĞŶŵćĞŶƟĞϳ͕ϬϰϲϬϬDćŶƚƐćůćͻǁǁǁ͘ĂƌƚďŽƵīĂŶƚ͘Į

Kuva Elina Alanko

Seppo Mustaluodon uusin kirja Totuuden kuriiri ilmestyi
kesäkuussa. Kirjat ovat myynnissä Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.

XSibeliuksenkatu 19, Järvenpää
ä
XVanha Porvoontie 9, Mäntsälä
ä

Merja Heikkilä

Kaikki hautakivipalvelut myös
puhelimella: p. 0400 852 309
ja sähköpostilla:
esko.ollila@loimaankivi.fi

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

Valmennan Järvenpäässä
sä
ja Mäntsälässä.
Varaa aikasi täältä:
www.merjaheikkila.fi
fi

”Tarina on
tärkein, että se
kulkee. Tekstivirheet syövät
uskottavuutta.”
Seppo Mustaluodon elämä
ammattisotilaana on ollut
värikästä. Kirjoissaan Mustaluoto tuo tapahtumat lukijalle eteen todentuntuisina.
– Työni on helpottanut
kirjojen kirjoittamista siltä osin, että minun ei tarvitse tehdä taustatyötä kirjoittamiseen. Pyrin kuvaamaan
kirjoissani tapahtumien sielunmaisemaa tarkasti, miettii Mustaluoto.
Mustaluodon kirjojen sisältö on pelottavaa, koska
se on todellista ja täten realistista.
– Monissa teoksissa on
usein tarjolla väkivaltaa piilotettuna. Tavoitteenani on
kuvata realismia, jatkaa Mustaluoto.
Mustaluodon kirjoissa
henkilöt eivät ole suoraan oikeasta elämästä, mutta kirjan
henkilöissä yhdistyvät erilaiset ihmiset.
Janne Norrman -kirjasarjan
kirjat ovat toisilleen jatkumo,
mutta jokainen teos on oma
kokonaisuus.
– Olen kirjoittanut kirjoi-

KIVIMYYNTI OLLILA

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

050 385 5766 merja.heikkila@cambridgeohjelma.fi

Sääksjärventie 969
www.kivimyyntiollila.fi

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN

Myös ruuviperustukset!

Hermoratahieronta

Hemestar

Kirjailija Seppo Mustaluodon kirjojen teksteissä on elementtejä kirjailijan omista kokemuksista. Mustaluodolta ilmestyy
Janne Norrman -sarjan neljäs kirja ensi keväänä.

AUTOSÄHKÖTÖIDEN

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

hin johdannon, mitä siihen
mennessä on tapahtunut,
joten kirjan juoneen pääsee
hyvin mukaan, kertoo Seppo
Mustaluoto.

”Kirjailijan tulee
välittää lukijasta
ja kirjoittaa asiat
oikein kirjaan.”
Kirjojen kirjoittamisen aikataulu sopii hyvin Mustaluodolle. Kolme kirjaa ovat
ilmestyneet vuoden välein.
– Kun aloitan hyvissä ajoin
uuden kirjan kirjoittamisen,
voin parantaa sitä vielä matkan varrella ja näin kirjaan tulee ikään kuin uusia kerroksia ja näkökulmaa ennen painoon menoa, sanoo Mustaluoto.

”Kirjoitan
sellaista, mitä
haluaisin itse
lukea.”
– Ensimmäinen kirjani oli
itselleni hyvä kirjoituskoulu,
opin paljon lisää kirjan kirjoittamisesta varsinkin, kun
kävimme kustannustoimittajan kanssa kirjaa läpi, jatkaa Mustaluoto.
Kirjailija saa kirjoistaan palautetta Facebookin sekä

kustannusyhtiön kautta.
Seppo Mustaluoto on
päässyt näkemään monenlaista työssään, toimintaa on
ollut kansainvälisissä tehtävissä enemmän kuin Suomessa työskennellessä. Ammatti-

sotilaasta ja kirjailijasta huokuu rauhallisuus ja innostus
tulevaan, uusien kirjojen kirjoittamiseen.
– Pyrin olemaan sellainen
ihminen kuin olen, toteaa
Mustaluoto.

Kirjailija Seppo Mustaluoto on ollut esittelemässä kirjojaan kirjakauppatapahtumissa sekä Turun Kirjamessuilla.
Seppo Mustaluoto on kirjailijan taiteilijanimi.

Seppo Mustaluodon Janne Norrman -sarjan kirjaesittely:
Slaavilainen peli on ensimmäinen kotimainen ammattisotilaan kirjoittama romaani, jossa käsitellään erikoisjoukkotoimintaa.
Erikoisjoukkojen operaattori Janne
Norrman tapaa ukrainalais-venäläisen
oligarkin tyttären Irinan, irtisanoutuu palveluksesta ja siirtyy asetehtailijana Ukrainassa toimivan Irinan isän leipiin. Pian Irina kidnapataan ja Janne lähtee pelastamaan naistaan. Operaatio vie miehen Balkanille, Ukrainaan ja Venäjälle –
myös alueille, joissa kirjailija on itse ollut
operoimassa. Romaanissa näkyy kirjailijan asiantuntemus. Erityisesti toimintakohtaukset ovat ansiokkaita ja jännittäviä, mutta mikä parasta, myös juoni vetää.
Kuoleman safari jatkaa Slaavilaisesta
pelistä alkanutta sarjaa. Entisen erikoisjoukko-operaattorin Janne Norrmanin
päätä huimaavat kuviot jatkuvat, kun
oligarkki Aleksei lähettää hänet Nigeriaan
selvittelemään öljysatamabisneksiä. Öljysatamahanketta tutkiessaan Janne ajautuu pohtimaan myös tulevaisuuttaan
Aleksein klaanin jäsenenä. Onko Jannen
rakastetun Irinan lojaalisuus lopulta hänen vai Aleksei-isän puolella?

Keikan pitäisi olla parin päivän pistäytyminen luksushotellissa Lagosissa. Kuten
Aleksein bisneksissä yleensä, kaikki ei mene suunnitellusti, vaan paikallinen islamilainen terroristijärjestö kaappaa Jannen.
Seuraa yhden miehen selviytymistaistelu
ja seikkailu, joka ei jätä kylmäksi.
Ammattisotilaan kirjoittama kotimainen toimintajännäri on lajinsa harvinaisuus, jonka suora toimintakuvaus ja rohkeat juonenkäänteet tekevät kirjasta viihdyttävän pageturnerin.
Totuuden kuriirissa Seppo Mustaluoto
loistaa poikkeuksellisella asiantuntijuudella ja pyörittää suomalaisen jännitysgenren kylmähermoisinta päähenkilöä suvereenisti niin kotimaassa kuin kansainvälisissä kuvioissa.
Janne Norrmanin on määrä auttaa
turvaan venäläisloikkari, pitkän uran turvallisuuspalvelu FSB:ssä tehnyt Ivanov.
Hän matkustaa Istanbuliin ja saa käsiinsä tulenarkaa materiaalia, jonka vuotaminen julkisuuteen muuttaisi maailmanpolitiikan valtasuhteita. Pian kuvio kehittyykin pelottavaksi, globaalisti merkittäväksi peliksi ja Jannen on tehtävä vaikeita valintoja.
Gummerus Kustannus

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

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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja-Liisa Väre
p. 050 306 6748
Kaakkumäentie 1-3 (Kotokartano)
.ÊOUTÊMÊt.ZÚTLPUJLÊZOOJU

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

www.inscrire.fi

Seppo Mustaluoto aloitti
kirjan kirjoittamisen kymmenisen vuotta sitten.
– Aloitin tavoitehakuisesti
etsiä aihetta kirjalleni. Kokeilin useampaa kirjallisuuden
genreä, mutta kustantajat
palauttivat käsikirjoitukset.
Mustaluoto päätti kirjoit-

40%

Kuva Elina Alanko

taa tekstiä, jossa on elementtejä omista kokemuksista.
Kustannusyhtiö Gummerus
otti käsikirjoituksen vuonna
2017 painettavaksi.
Toimiva yhteistyö kirjailijan ja kustannustoimittajan
välillä on tärkeä vaihe kirjaprojektissa.
– Kustannustoimittaja ei
puutu sisältöön, hän korjaa
mahdolliset kirjoitusvirheet
sekä saattaa ehdottaa jonkin kappaleen siirtoa, toteaa
Seppo Mustaluoto.
Kohderyhmää kirjoilleen ei
kirjailija ole määritellyt, mutta sekä miehet että naiset lukevat Mustaluodon kirjoja.

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

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

ERIKOISLIIKE

Luotettavat Kidde
-sammuttimet ja
huoltopalvelut
kauttamme!

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

Soita
tai txtaa
meidät
paikalle

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Itä-Uudenmaan
Sammutinja Huoltoliike

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

p. 0500 512 755
myynti@iusjh.fi

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


Julkaisija ja kustantaja:
7JFTUJOUÊ"MBOLP0Z
&MJOB"MBOLPQ
FMJOBBMBOLP!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm
Painosmäärä:LQM
Jakelu: Mäntsälä,
LPUJUBMPVEFUKBZSJUZLTFU
1VLLJMB UFMJOFKBLFMV
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
7JFTUJOUÊ"MBOLP0Z
.ÊOUTÊMÊO,JSKBQBJOPQ
BTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm
Painopaikka:
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tukkoisalta
i kesän jälkeen
Tuntuuko ihos
n jo tänään!
Varaa aikasi hoitoo
& Hydrate
HydraFacial Clean
+ LED-valohoito

on nyt ohi!
Komedoraudan aikakausi ihonhoitoHydraFacial on ainutlaatuinen
samanaikaisesti laiteteknologia, joka
kuorii, tyhjentää
hoitona puhdistaa, syvälle ihoon.
tehoaineet
huokoset ja syöttää

n. 60 min hoito sis:

98€
(125€)

-Alkupuhdistus
hoito
-HydraFacial-laite
-Tehoseerumit
-Uudistava LED-terapia
-Hoitovoiteet

aisten osaaviin käsiin!
TervetuloaBDammattil
Medical Cliniciltä...
Kauneushoitola
-BD Medical -kasvohoidot
-HydraFacial -hoidot
-DermaPen -mikroneulaus
t
-Ripsien kestotaivutukse
-HIFU-hoidot
-Radiofrekvenssihoidot
-Timanttihionnat
-Dermaplanning
...
-Kestovärjäykset

Nina

mikroneulaus
ja ihon vitaminisointi
Edistyksellinen ihon
mikroneulaus
,""
664*/5"5&,/**,
*)04*): 7,4*
WZUUÊÊJIPB
t,JJOUFZUUÊÊ LPIPUUBBKBFM TFLÊ
t5BTPJUUBBBSQJBKBBDOFBSQJB

häivyttää raskausarpia
TFLÊ
t4JMPUUBBSZQQZKÊKBKVPOUFJUB
kokoa
pienentää huokosten
TÊÊEFUUÊWÊ
t7ÊIFNNÊOLJQVB
neulojen pituus
TFUOFVMBU
t&JUVMFIEVLTJBLFSUBLÊZUUÚJ

TOLOGIN
TERVETULOA SKY-KOSME
OSAAVIIN KÄSIIN
Palvelemme Sinua:
loppuun
PE suljettu elokuun
MA-TO klo 10–17,
p. 040 190 7273.
Keskuskatu 9, Mäntsälä.

ZZZEGPFOLQLFÀ
17–19
EN MUKAAN KLO
ILTA-AJAT SOPIMUKS

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

Q  
.BJTBMBOUJF .ÊOUTÊMÊt w.facebook.co

A
NYT VOIT VARATA
SÄHKÖISEN TIMM
K
AJANVARAUKSEN
ZZZEGPFOLQLFÀ
190
soittamalla 040

Lahjakorttien tulostus

/ tilaus

Invataksit
Taksit
Taksibussit

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Kirkkoherranviraston palvelut
Kirkkoherranvirastossa palvelemme virka-aikaan normaalisti elokuun alusta alkaen. Ovet ovat avoinna klo 9-13. Yhteystiedot: p. (019) 5607 500, mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ
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.
TAPAHTUMAT
Hiljaisuuden retriitti pe 21.8. klo 18 - su 23.8. Ahvenlampi. Tule nauttimaan loppukesän rauhasta kauniin luonnon keskellä ja keräämään voimia alkavan syksyyn. Viikonlopun täysihoito omassa huoneessa vain 100 €. Myös ensikertalaiset ovat lämpimästi
tervetulleita! Lisätietoja: paivi.laalo@evl.ﬁ. Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliot 7.8. mennessä mantsalanseurakunta.ﬁ/aikuisille/voimaa-hiljaisuudesta
Ke 2.9. klo 17.30 Gospellattaritunti Kulttuurimeijeri, Osuustie 2. Gospelsalsa on
kristillinen treenimuoto, jossa tanssimiseen yhdistetään alku- ja loppurukous sekä kristillinen salsamusiikki. Matalan kynnyksen tanssitunnit sopivat kaiken ikäisille tanssimisesta kiinnostuneille. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tervetuloa kokeilemaan! Tunnin ohjaa Sara Dhakal.
Gospelsalsa is a Christian dance class, where a prayer in the beginning and end and
Christian salsa music is joint to dancing. The classes are suitable for everyone interested in dancing. Free entrance, welcome to try!
Ma 7.9. klo 10 - 11 Diakoniapäivystys Ankkuri. Diakoniatyöntekijä tavattavissa keskustelua, ohjausta ja neuvontaa varten Ankkurissa os. Keskuskatu 11 maanantaisin klo
10-11 ilman ajanvarausta. Klo 18 Miesten saunailta Ahvenlampi. Tervetuloa keskustelemaan, virkistymään ja hiljentymään miesporukan kanssa. Saunaillassa kevyt iltapala.
Ke 9.9. klo 10 Ikäihmisten Palvelupäivä srk-keskus, sali. Tilaisuus alkaa hartaudella, jonka jälkeen muistikoordinaattori Eija Katajisalo kertoo kuinka kohdata muistisairas henkilö. Tervetuloa!
Arkiretriitti ma 14.9. klo 18-20 srk-keskus, kappeli. Arkiretriitti mahdollistaa hiljentymisen ja hengellisen ohjauksen keskelle omaa arkea. Se sisältää päivittäisen itsenäisen mietiskelyn Raamatun tekstien äärellä ja viikoittaiset ryhmätapaamiset ohjaajien johdolla. Kokoontumiset maanantai-iltaisin 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10. klo
18-20. Ilmoittautuminen 019 5607500 28.8. mennessä. Lisätietoja sähköpostilla paivi.laalo@evl.ﬁ.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lasten ja perheiden kerhotoiminta alkaa 12.8. Lisätiedot seurakunnan verkkosivulta.
Puuhavinkkejä lapsiperheille: Puuhaa ja katseltavaa facebook.com/lapsetjaperheetmlansrk/ ja mantsalanseurakunta.ﬁ
Rytmitoukat musiikkiryhmät: Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin on käynnissä.
Ryhmät alkavat 13.8. Rytmitoukissa lauletaan, leikitään, lorutellaan, liikutaan ja soitetaan laulujen tahdissa. Lopuksi tarjolla kahvit ja mehut. Hinta 20 € /perhe /lukukausi.
Ilmoittautuminen mantsalanseurakunta.ﬁ. Kokoontumiset 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.
KOULUIKÄISILLE
Kouluun lähtevien siunaaminen ti 11.8. klo 16 - 19 kirkko. Seurakunta siunaa kaikki ensimmäisen luokan aloittavat koululaiset kirkossa. Siunaaminen toteutetaan rastipolkuna. Perheet voivat tulla kirkkoon itselleen sopivimpana aikana klo 16 ja 19 välillä. Kirkossa kuljetaan rastipolku, joka päättyy alttarille. Alttarilla pappi siunaa lapsen
koulutielle yhdessä perheenjäsenten ja muiden läheisten kanssa. Koulutiensä aloittavat saavat pienen lahjan. Tervetuloa!
Tekemistä kouluikäisille: Kouluikäisten sivulta wanhannuoret.ﬁ löydät ideoita ja
vinkkejä puuhasteluun. Seurakunnan YouTube-kanavalta löydät myös videoita.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
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ZZZSHUKHMXULVWLWIL

0400 482 555

Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalvelusten striimaukset nettisivuille jäävät toistaiseksi tauolle. Elokuun ja
syyskuun aikana jumalanpalvelukset ovat pääasiassa konﬁrmaatioita, joita ei striimata nettisivuille. Striimauksia on tarkoitus jatkaa myöhemmin.
Su 9.8. klo 10 Konﬁrmaatiomessu. Etärippikoulun konﬁrmaatio
Su 9.8. klo 14 Konﬁrmaatiomessu. A67 ryhmän konﬁrmaatio
Su 16.8. klo 10 - 12 Messu. Saarinen, Säämänen.
Su 16.8. klo 14 Konﬁrmaatiomessu. A71 ryhmän konﬁrmaatio
Su 23.8. klo 10 Konﬁrmaatiomessu. A69 ryhmän konﬁrmaatio
Su 30.8. klo 10 Messu. Säämänen, Saarinen, Odé.
Ti 8.9. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollishetki kirkko. Kirkko avoinna hiljaisuutta
ja rukousta varten joka toinen tiistai klo 18-19.30. Lyhyt ehtoollishetki, jossa laulamme Taizé-lauluja klo 19.
Su 13.9. klo 10 Syyskauden avausmessu

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

Kirsi Hautaluoma
toimistosihteeri
050 4111 914

Mirja Kokko
varatuomari
040 7311 380

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

Talopesulakoneet, myynti ja huolto

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

Rauni ja Riikka
+ kaikki Helmililjalaiset

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

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

Metsät ja
pihat kuntoon

asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!
On ollut ilo olla kukkakauppiaana
kanssanne, niin arjessa kuin juhlassa,
niin ilossa kuin surussa.
Tästä on hyvä jatkaa –
kivasti mennyttä matkaa!

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Tervetuloa
hammashoitoon

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

Varaa aika
– puhelin- tai video0LUMD.RNNR
neuvotteluun
.DWDULLQD.XXVLOXRPD
–
tapaamiseen
toimistolla
9LUSL0LNNRQHQ

Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.

040 567 0571

Virpi Mikkonen
lakiasiantuntija
050 4000 968

Avioehtosopimukset,
testamentit, edunvalvontavaltakirjat, hoitotahdot
2VLWXNVHWSHUXQNLUMRLWXNVHWSHULQQ¸QMDRWODKMDNLUMDW
Ositukset,
perunkirjoitukset ja perinnönjaot
NDXSSDNLUMDWNDXSDQYDKYLVWXNVHW
Lahjakirjat, kauppakirjat, kaupanvahvistukset, kiinteistöasiat
+DOOLQQDQMDNRVRSLPXNVHWPXXWVRSLPXNVHWMDQHXYRWWHOXW
Elämäsi
tärkeimmät asiakirjat
\NVLW\LVKHQNLO¸LGHQYHURWXV

Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com

KIITOS

Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

Metsätyöt ja pihatyöt

Tmi T.T Niemi

www.helmililja.com

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

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

Kivapihan kesä
Puutarhan
talvisuoja 60L
10,90€ / sk
Muista myös
syyslannoitus!

Erä havuja
-20%
Koristepensaat
kolme kahden
hinnalla
9,95€ / kpl

Suursäkkituotteet
tNVMUBtLVPSJLBUF
tLJWJUVILBtTFQFMJU
(ovh:sta) -10€ / sk

Erä poistokiviä edullisesti:
muurikiviä, reunakiviä, pihakiviä,
esim. Lammimuuri
punaruskea 42€

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

ILMAPALLOJEN
TÄYTTÖPALVELU

/ m2

"WPJOOBBSL MBtQ
Vuolteenmäentie 7, 04600 Mäntsälä
XXXLJWBQJIBDPNtJOGP!LJWBQJIBDPN

jaakko.keipi@gmail.com

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

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
/Z UNZÚT

JMNBT UPJOUJ
P
MU
P
V
I
Ú
UU
Z
UÊ

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

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

☎ 0400 770 300

1BJOP
QBMWFMVB
.ÊOUTÊMÊTUÊ
t"KB"LPQJPU
tLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFU
tMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBU
tMFIUJTFU
tUBCMPJEJU

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ

Tervetuloa palveltavaksi
paikalliseen
optikkoliikkeeseen

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Kesä on mökkikauppojen aikaa
Kuva Elina Alanko

Elina Alanko
Asuntokauppa on lähes normalisoitunut koronaepidemian vaikutusten jälkeen.
– Ihmiset ovat innokkaasti
nyt etsimässä uusia asuntoja,
patoutunut kysyntä purkautuu nyt vauhdilla, toteaa Remax Mäntsälän yrittäjä Janne
Nielsen.
– Kesäkuussa ketjun myynti ylitti viime vuoden vastaavan ja heinäkuussakin saavutetaan viimevuotinen taso,
jatkaa Nielsen.
Kiinteistönvälitysalalla on
tulossa kiireinen syksy. Asiakkaat etsivät nyt tietynlaisia
kohteita. Myös mökkikauppa
käy nyt vilkkaana.
– Kun matkustamaan ei
ole päässyt, ovat omat mökit
alkaneet kiinnostaa. Mökkikauppojen ennustettavuus
on hankalaa, tietyt mökkikohteet menevät heti, osa on
pitkäänkin myynnissä, sanoo
Nielsen.
– Kauppaa tehdään aina,
tosin ajan epävarmuus näkyy.
Rahoitus on onneksi helpottunut, jatkaa Nielsen.

Talviasuttavat
mökit kiinnostavat
Mäntsälässä ei ole rantatontteja juurikaan tarjolla.
– Ympärivuotiset, talviasuttavat mökit kiinnostavat tällä hetkellä eniten, sanoo myyntineuvottelija Marika Raunio.
Kesämökin toivotaan sijaitsevan tunnin ajomatkan
päässä pääkaupunkiseudulta. Mäntsälä onkin ihanteellinen kohde mökin ostajalle.

Marika Raunio aloitti Remax Mäntsälässä helmikuussa. Kiinteistönvälitysala kiinnosti ja hän hakeutui alalle.
Tällä hetkellä Raunion myyntikohteita ovat yksiöt ja kaksiot.
– Elämäntilanne muuttui
ja otin vastaan myyntineuvottelijan työn. Tavoitteenani on LKV-pätevyys, toteaa
Raunio.
– Uudet myyntineuvottelijamme tuovat uusia ideoita
ja ovat tarmoa täynnä, iloitsee yrittäjä Janne Nielsen.

Sulkakorvakoru
hopea

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.

Mäntsälään
muuttaa paljon
lapsiperheitä
Anne Immonen ja Carina
Henriksson ovat työskennelleet Remax Mäntsälässä
reilun puolen vuoden ajan
myyntineuvottelijoina.
Immonen on toiminut
yrittäjänä palvelualalla 20
vuotta.
– Olen luovan alan ihminen, halusin muuttaa elämääni ja lähdin Remaxiin
myyntineuvottelijaksi. Olen
saanut hyvän perehdytyksen
työhöni ja jossain vaiheessa hankin LKV-pätevyyden,
miettii Anne Immonen.
– Mäntsälä on hyvä paikka
toimia kiinteistönvälitysalalla, tänne muuttaa edelleen
paljon lapsiperheitä, omakotitaloja kysytään usealla makuuhuoneella, toteaa Immonen.
Immonen myy erilaisia kohteita, omakotitaloja,
asunto-osakkeita ja tontteja.
Carina Henriksson on suorittanut kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon ja

69,30 (99,-)

Maahantuojan korujen Outlet-myymälä
Keskuskatu 5, Kipan vieressä.

Kauttamme saat nyt myös
kultasepän palvelut,
kaiverrukset ja korujen korjaukset

Mäntsälän Remaxin myyntineuvottelijat kertovat Mäntsälän kiinnostavan pääkaupunkiseudulta muuttavia. Kuvassa
Carina Henriksson (vas.), yrittäjä Janne Nielsen, Anne Immonen ja Marika Raunio.
toiminut kiinteistönvälitysalalla kolme vuotta.
– Koulutus on ollut hyvä.
Asiakaspalvelu on eteenpäin
vievä voima, miettii Henriksson.
– Tällä hetkellä asiakkaat
etsivät uudehkoja, hyväkuntoisia koteja, isoja remontteja ei haluta tehdä, toteaa Carina Henriksson.
Henrikssonin myyntikohteita ovat mm. kiinteistöt ja
rivitalo-osakkeet.

Moderni
kuvaustekniikka
käytössä
Yrittäjä Janne Nielsenin
mielestä Remax-ketjun hyvä brändi, henkilöstön aktiivisuus sekä vilpitön halu
palvella ovat heidän valttinsa kiinteistönvälitysalan kilpailussa. Remaxilla on tarjolla kodinmyyntisuunnitelma, josta on apua asiakkaalle.

– Olemme panostaneet
moderniin kuvaustekniikkaan, yrityksessämme on
oma valokuvaaja, joka kuvaa
kaikki myyntiin tulevat koh-

teet, sanoo Nielsen.
– Yritystoimintamme tasalaatuisuus on meille tärkeä tekijä, toteaa Anne Immonen.

Mäntsälän Harrastusmessut
Seurojentalolla ja Kapinatorilla
Mäntsälän kunta yhdessä
mäntsäläläisten yhdistysten kanssa järjestää jo toiset vuosittaiset Harrastusmessut lauantaina 22.8. klo
11-14. Harrastusmessuilla
mäntsäläläiset yhdistykset
voivat esitellä toimintaansa. Messuosastot ovat yhdistyksille maksuttomia.
Tapahtumapaikkana on
viime vuoden tapaan Seurojentalo ja uutena viime
vuonna valmistunut Kapinatori. Viime vuonna
messuilla arvioitiin käyneen noin 500 vierasta.
Tapahtuma keräsi palautekyselyssä hyvää palautetta ja sille toivottiin jatkoa.
Mäntsälässä on satoja
yhdistyksiä, jotka tarjoavat erilaisia harrastuksia
kaiken ikäisille mäntsäläläisille. Mäntsälän kunta
ja eri yhdistykset haluavat tarjota Harrastusmessujen avulla uusille ja vanhoille kuntalaisille helpon
tavan tutustua eri yhdistysten toimintaan.
Messujen projektiryhmä on aloittanut tämän
vuoden messujen suunnittelun.
Projektiryhmä on lähestynyt kaikkia

Suuri valikoima
hopeisia
kesäkorviksia
1 pari
2 paria
3 paria

10,18,25,-

hopea

Enkeliriipukset
14kk pink./kirkas zirk

19,- (38,-) 38,50 (55,-)
Rannekoru 14k

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

279,30 (399,-)

Tervetuloa edullisille ostoksille!
- mekkoja
- neuleita
- tunikoita
- legginsejä
- farkkuja
- alusvaatteita
- sukkia
- ja paljon muuta

Paljon erilaisia
SUKKIA

mäntsäläläisiä yhdistyksiä
kunnan yhdistysrekisteristä löytyvien yhteystietojen kautta. Valitettavasti suuri osa yhteystiedoista on puutteellisia tai vanhentuneita. Yhdistysrekisteri löytyy www.mantsala.
ﬁ/yhdistykset. Sivun kautta on mahdollista päivittää yhdistyksen tietoja.
Yhdistykset voivat ilmoittautua näytteilleasettajaksi messujen nettisivujen kautta. Ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tilasuunnittelu voidaan aloittaa. Mikäli yhdistyksenne haluaa mukaan tapahtuman
suunnitteluun, ota yhteyttä harrastusmessut@
gmail.com.
Ilmoittautumislinkki
Harrastusmessuille löytyy
sivulta www.harrastusmessut.com.

Kierrekorvakoru

POPUP-MYYNTI
Keskuskatu 5, Mäntsälä
(Kipa-kirjakaupan vieressä)

Uutuus!
MAT TOJA

Tervetuloa!

Vain käteismaksu!

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

Hei LUKIOLAINEN ja ammattiin OPISKELIJA
-Tule avaamaan OPINTOTILI omaan kirjakauppaasi!
Meiltä opiskeluun:
tPQQJLJSKBU WJILPU
tLZOÊU LVNJU WJJWBJNFU
tMBTLJNFU TBOBLJSKBU
tLBMFOUFSJU NVJTUJUJLVU
tIBSQJUZN

5JMJBTJBLLBBOBTBBUBMFOO
VTUB
PQQJLJSKPJTUBKBPQJTLF
MVUBSWJLLFJTUB
Kysy tiliasiakkuutta
kassaltamme!

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Keskuskatu 5, Mäntsälä
p. 040 750 8777
kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15
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FINGLO Shopin avajaiset 8.8. klo 9 alkaen!

7\NNllMDVDDWHQVLP
PlLVHQlWLHGRQXXVLVWD
WDZDUDHULVWl

Laajennamme toimintaamme yrityspuolelta nyt myös yksityisille avaamalla
myyntipisteen sekä huollon osoitteessa Lahdentie 52, Mäntsälä.
Tämän lisäksi avaamme samaan aikaan uuden verkkokauppamme
www.fingloshop.fi

KOTIMAISET PELTITUOTTEET
9HVLVlLOL|H
.DLYRVDQNRH
.DVWHOXNDQQXLVRH
.DVWHOXNDQQXOH
OHOH

Yrityspuolelta tutut palvelut, laitteet sekä edullinen hinnoittelu
kaikkien saatavilla.
Ennakkokampanja tuotteita voit tilata jo nyt varmistaaksesi saatavuuden
ottamalla yhteyttä myynti@finglo.fi tai soittamalla +358 45 783 139 59.
HONOR MagicWatch 2 46mm
Akun kesto jopa 2 viikkoa
Personoidut kellotaulut
15 ulko- ja sisätilojen aktiviteettia
Sykkeen, unen ja stressin seuranta
a
GPS- ja GLONASS-paikannus
Bluetooth-puhelut

AIN
SAATAVILLA V TÄ!
ÄS
8.8. MYYMÄL

159 €

LENOVO IdeaPad S1
14” Full HD näyttö
AMD A6-9220e prosessori
ri
ri
4GB RAM, 64GB eMMC
Jopa 8 tunnin akunkesto
Takuu: 24kk

259 €
56 €

PHILIPS T2205
TRUE WIRELESS
Täysin langaton
Roiskeen- ja hienkestävä
Taskukokoinen
Toistoaika jopa 12 tuntia
Takuu: 24kk

ASUS
A
S
M409DA
1
4” Full HD mattanäyttö
äyttö
14”
AMD Athlon Gold
3150U-neliydinprosessori
3
150U-nel
8GB
8
GB RAM,
RAM 512GB SSD
Abitti/Digabi
A
bittti/Diga yhteensopivuus
Takuu:
Taku
uu: 12kk
12k

LENOVO D24-10
24 10
24-10
23,6” Full HD,
D 1ms
1
vasteaika
Tilti-säätömahdollisuus
TÜV Low Blue Light
-sertifikaatti
Takuu: 36kk

499 €
TARPEET MÖKILLE,
PUUTARHAAN JA
PROJEKTEIHIN

99 €

TARJOAMME ILMAISEN KOTIINTOIMITUKSEN
KAIKKIIN TUOTTEISIIMME MÄNTSÄLÄN ALUEELLE
FINGLO on Suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva
IT-palveluyritys. Tarjoamme perustietotekniikkapalveluja,
-ratkaisuja ja -laitteita sekä vaativimpia
järjestelmäkokonaisuuksia kansainvälisesti paikallisella
palvelulla niin pienille kuin suurillekin yrityksille.
Henkilöasiakkaillemme tarjoamme tietotekniikkaa,
viihde-elektroniikkaa sekä asennus-, huolto- ja
tukipalveluita toimipisteemme kautta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Yi
Yritysmyyntimme
i
palvelee
l l 8
8-16
16
myynti@finglo.fi tai +358 45 783 130 20.
Kotisivut: www.finglo.fi
Verkkokauppa: www.fingloshop.fi
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VERNISSA 3 L
24 EUR
KANTOTERVA
1 L 13 EUR

ZZZSRUYRRQZDQKDUDXWDNDXSSDÀ
Asentajantie 8 | Porvoo
Puh. 040 707 4753
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varastorunko
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Mäntsälän
KEITTIÖEXPERT

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Mäntsälän Voimistelijat liikuttaa!

PALVELUA
VUODESTA

1985

Toimintakalenteri 2020-2021

Meiltä...
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MYK kokosi uutiset kirjoihin ja kansiin
Mäntsälän Yrityskehitys
MYK on julkaissut kirjan
”MYK Uutisia Mäntsälästä
2003-2020”. Kirjan on toimittanut Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö
Jyrki Teeriaho.
Kirjaan on koottu kaikki
MYK:n julkaisemat uutiset
lähes 18 vuoden ajalta. Tekstit on pidetty täysin muuttumattomina eli niitä ei ole
muokattu tai tekstiä tiivistetty. Ainoastaan lisätietoja ja ilmoittautumiset siihen ja siihen mennessä tyyppiset infot on poistettu. Kirjasta saa
hyvän kuvan Mäntsälän harjoittamasta yrityselämän kehittämisestä. Suurten ja pientenkin yritysten sijoittumiset
kuntaamme ovat keskeisessä roolissa. Oikoradan rakentaminen ja junaliikenteen alkaminen ovat saaneet paljon
palstatilaa MYK:n uutisoinnissa. Suurin osa uutisista on
julkaistu Mäntsälän paikallis-

lehdissä. Vuosituhannen alussa Mäntsälässä ilmestyi peräti
kolme paikallislehteä: Mäntsälä-lehti, Mäntsälän Uutiset
ja Mäntsälän Viikkouutiset.
Kirja antaa Mäntsälästä
varsin positiivisen kuvan. Ainoastaan kevään 2020 koronauutisointi synkentää tunnelmaa.
– Mutta jotain hyvää koronassakin, sanoo Jyrki Teeriaho.
– Etätöissä sain rauhassa tehtyä kirjan valmiiksi.

Webmasterimme Juha Auvinen sai kaikki uutiset koottua näppärästi yhteen tietokantaan, jonka sitten toimitin Mäntsälän Kirjapainoon,
jossa tehtiin sivunvalmistus.
Kirjan idea on olla lähdeteos.
Siitä voi tarkistaa mitä minäkin vuonna on Mäntsälässä
yritysrintamalla tapahtunut.
Yritysten sijoittumisten lisäksi se antaa toivoakseni kuvan
myös MYK:n arkirutiineista,
koulutuksista, tapahtumista,
yritysneuvonnasta ja Mäntsälän työllisyyskatsauksista,
kertoo Teeriaho.
Mäntsälän Yrityskehitys
lahjoittaa omat kappaleet
Mäntsälän kirjaston kotiseutuarkistoon, Mäntsälä Seuralle ja Mäntsälän kunnan arkistoon sekä painettuna että
digiversiona. Kirjaa on lainattavissa Mäntsälän kirjastosta ja muutama kappale on
myynnissä Mäntsälän Kipakirjakaupassa.

Avoinna ma-pe
klo 8.30 – 16.30
Tiedustele myös
ilta-aikoja!
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Ilmoittautuminen on auki! Kausi alkaa 24.8.
Perheliikunta

Aikuisten harrastetunnit

Tunneilla aikuinen ja lapsi
liikkuvat yhdessä
monipuolisesti
uusia taitoja oppien.

Monipuolisia tunteja tanssien, voimistellen,
tehotreenaten tai kehoa huoltaen.
Oma Ikiliike +60 tunti maanantaiaamuisin edullisella hinnalla.
Pitkä kausi elokuusta toukokuuhun!

- 1-2v ke 18.00-18.45 Hepolan koulu
- 2-3v ti 18.00-18.45 Hepolan koulu
- 3-4v ti 18.45-19.30 Hepolan koulu

Lue tarkemmat tuntikuvaukset ja ohjaajat verkkosivuilta.

Dance 4 Fun
Monipuolinen tanssiharrastus, jossa
liikkeet maustetaan eri tanssityylein.
Tanssi yhdistää luovuuden, motoriikan
ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun.
- 4-6v ke 17.45-18.30 Monitoimitalo/V
- 6-9v ke 18.30-19.30 Monitoimitalo/B
- 9-12v ma 16.30-17.30 Monitoimitalo/B
- yli 12v ja aikuiset ma 19.00-20.00 Monitoimitalo/B&C

- Ikiliike 60+ ma 10.00-11.00 Monitoimitalo V (erikoishinta!)
!)
- Lavis® ma 18.00-18.45 Lukio
- Coretreeni ma 18.45-19.30 Lukio
- Dance 4 Fun ma 19.00-20.00 Monitoimitalo B&C
- Step ja voima ti 18.30-19.30 Monitoimitalo C
- Zumba® ke 18.00-19.00 Riihenmäki D
- Kehonhuolto ja venyttely ke 19.00-19.45 Riihenmäki D
- Jooga, jatko to 17.30-19.00 Kaunismäki
- Jooga, alkeisjatko to 19.00-20.30 Kaunismäki
- Kuukauden spesiaali (1x/kk) la 10.00-11.30 Hepolan kouluu
- Tanssillisen voimistelun alkeistunti su 16.30-17.30 Myllymäen kkoulu
l
- Teemajumppa su 17.30-18.30 Myllymäen koulu
- Tanssillisen voimistelun jatkotunti su 18.30-20.00 Myllymäen koulu

NinjaGym/FreeGym

Kilpailevat joukkueet

Monipuolinen harrastus, jossa yhdistyvät
voimaharjoittelu, temput, parkour
ja voimistelu. Sopii pojille ja tytöille
sekä oheisharjoitteluksi!

Kilpailevat joukkueet 5v alkaen
joukkuevoimistelussa, 9v alkaen
tanssissa ja tanssillisessa
voimistelussa. Joukkueet
harjoittelevat vähintään kahdesti
viikossa ja osallistuvat Suomen
Voimisteluliiton kilpailuihin.
Joukkueisiin otetaan uusia
harrastajia – tule kokeilemaan!
Luet tarkemmat treeniajat
verkkosivuilta.

- 4-6v ma 18.15-19.00 Riihenmäki A
- 4-6v to 18.10-18.55 Monitoimitalo B/C
- 6-9v ma 17.15-18.15 Riihenmäki A
- 6-9v to 18.10-18.55 Monitoimitalo B/C
- 9-12v ma 19.00-20.00 Riihenmäki A

Voimistelukoulu

Tanssillinen voimistelu

Tunneilla luodaan monipuolinen voimistelutaitojen pohja,
josta lapsi voi ponnistaa
eteenpäin joko eri lajien kilpajoukkueessa tai harrasteryhmässä.

Tunneilla oppii voimistelun perustaitoja monipuolisesti.
Tanssilliseen voimisteluun voi siirtyä Voimistelukoulusta tai
tulla uutena harrastajana. Tunteja on tarjolla myös aikuisille.

- 4-6v ma 17.45-18.30 Kirkonkylän koulu
- 4-6v ti 18.00-18.45 Monitoimitalo B
- 6-9v ma 18.30-19.30 Kirkonkylän koulu
- 6-9v ti 18.45-19.45 Monitoimitalo B

- Treenitunti 9-12v ke 16.00-17.00 Monitoimitalo A
- Treenitunti 12-15v ke 16.00-17.00 Hepolan koulu
- Treenitunti yli 18v, alkeet su 16.30-17.30 Myllymäen koulu
- Treenitunti yli 18v, jatko su 18.30-20.00 Myllymäen koulu
Kuvat: Suomen Voimisteluliitto / Milla Vahtila, Jari Mönkkönen

LÄHTÖLAUKAUS 19.8.2020 klo 16.30-20.00 Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Maksuton ta
pa
INFO-piste auki klo 16.30-20 Monitoimitalon aulassa.
Monitoimitalon aulassa on myös lapsiparkki, jossa lapset voi odotella vanhempia kokeilutunnin jälkeen tai vanhemman ollessa itse tunnilla.
nilla.

htuma!

Yksinyrittäjien tuki on vielä haettavissa

KLO

MONITOIMITALO

NURMIKENTTÄ

17.00-17.20

Mininäytös

(sateella Seuris)

Työministeriö antoi Mäntsälään jaettavaksi 466 kpl yksinyrittäjien tukia. Tuki on
2000 euroa per yksinyrittäjä,
joten tukea Mäntsälässä on
mahdollisuus jakaa 935000
euroa. Kunta myöntää tuen ja
Mäntsälän Yrityskehitys käsittelee kaikki tukihakemukset ja
tekee lausunnot kunnalle.

17.30-17.55

FreeGym 9-12 v

Dance4fun 6-9 v

Voimistelukoulu 4-6 v

Perheliikunta

Lavis

18.00-18.25

NinjaGym 6-9 v

Dance4fun 4-6 v

Tanssillinen voimistelu 9-12 v

Perheliikunta

Coretreeni

18.30-18.55

NinjaGym 4-6 v

Dance4fun 9-12 v

Voimistelukoulu 6-9 v

Perheliikunta

Zumba

19.00-19.25

Lajitreeni tanvo

Lajitreeni tanssi

Lajitreeni JV yli 12 v

Lajitreeni JV alle 12 v

Kehonhuolto ja venyttely

Tukia alettiin käsitellä 9.4.
Käsittelyä tehdään päivittäin
ja heinäkuun aikana tukia käsiteltiin sekä hyväksyttiin kerran viikossa. Hakemuksia on
tullut Mäntsälän Yrityskehitykseen 230 kpl 26.7. mennessä eli noin puolet mahdollisista yksinyrittäjistä on
hakenut tukea.

Käsittelyssä on odottamassa täydennystä neljä hakemusta. 12 kpl on kielteisiä
päätöksiä ja myönteisiä päätöksiä on tehty 214 kpl.
Tukea voi vielä hakea ja
hakuohjeet ja itse tuen haku löytyvät kunnan sivuilta
ja Mäntsälän Yrityskehitys
Oy:n sivuilta.
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Vanhanajan perinnekasvit
piharakentajien suosiossa
Elina Alanko

VOIT TILATA
RUOKAOSTOKSET NYT
KOTIINKULJETUKSELLA
MÄNTSÄLÄN ALUEELLA.
Säästä aikaa ja vaivaa
– tee ruokaostokset verkossa

s-market.fi/kauppakassi

Kivapihan
aurinkoinen
myyntipiha tarjoaa erilaisia
ideoita oman pihan suunnitteluun. Kesäkukkien myynti alkaa olla lopuillaan, mutta tarjolla on nyt puita, koristepensaita, hyötykasveja ja
perennoja, joista on iloa tulevinakin vuosina. Esimerkkinä
mainittakoon omenapuut,
joista löytyy myös herkkulajikkeita.
– Meiltä saa tarvikkeet ja
ainekset pihan rakentamiseen alusta alkaen. Maa-ainekset, murskeet ja mullat
suursäkeissä tai irtona ja tarvittaessa tuotteille saa kotiinkuljetuksen, kertoo Kivapihan yrittäjä Pekka Tanttu. Ihmiset innostuivat tänä keväänä kotona ollessaan rakentamaan pihoilleen uutta ilmettä, jatkaa Tanttu.
Pihan korjausrakentaminen on työllistänyt Kivapihaa hyvin, aitoja leikataan tai
poistetaan ja istutetaan uudelleen, kohennetaan kukkapenkkejä ja tehdään uusia kivetyksiä.
Syksyn aikana myymälään
saadaan erä pihakiviä, muurikiviä ja reunakiviä.

Kuva Elina Alanko

Kivapihan palveluihin kuuluu piharakentamisen lisäksi haittakasvien hävitys, joka
hoidetaan täysin luonnonmukaisesti ja myrkyttömästi
kuumavesikäsittelylaitteella.

”Korkeakasvuinen
kultapallo
on suosittu”
Kivapihalta saa tarvittaessa
neuvot pihan suunnitteluun.
– Voimme sommitella esimerkkejä, joita asiakkaat
käyttävät apuna oman pihan
suunnittelussa, kertoo Kivapihan puutarhuri Petra Pernu.
Vanhan ajan perinnekasveja kysytään ja istutetaan nyt
paljon, mm. korkeakasvuinen kultapallo on suosittu.
Samoin ympärivuotiset, vihreät kasvit, kuten erilaiset katajat ja kartiovalkokuuset on
kysyttyjä. Lisäksi hidaskasvuisia, matalia kasveja halutaan
pihoille, jatkaa Pernu.
Kasvien lisäksi pihan viihtyvyyttä lisätään mm. kauniilla ruukuilla ja koristekatteilla.

Kivapihan
puutarhuri Petra
Pernu ja yrittäjä
Pekka Tanttu
kertovat, että
Kivapihalta saa
tarvittaessa
neuvot pihan
suunnitteluun.

”Toimintaperiaatteemme
on ihmisläheisyys ja ympäristön
huomioonottaminen”

Kivapihan palvelutarjonnan tärkeän osan muodostaa ympäristöpalvelut. Kiinteistöhuollon palveluita kysytään paljon. Kivapihalla
on vuosi- ja kausisopimuksia
paikkakunnalla sekä ympäri
Uusimaata.
– Työllistämme yrittäjän li-

säksi yhdeksän henkilöä, kertoo Pekka Tanttu.
– Mäntsälässä on hyvä
yrittää, esimerkiksi Yrityskehityksen toimintaan olemme olleet tyytyväisiä. Toiminta on esimerkillistä ja hyviä neuvoja saa aina kysyttäessä, jatkaa Tanttu.

2VWD.28/8
7$59,..((7.LSDVWD
nO\LM\N\Q«WnNXPLW
nSHQDDOLWnYLLYDLPHW
nWHURWWLPHWnYLKNRW\P
7HHPPHWLODDV\NV\Q
XXWXXVWXRWWHLOOHMDNLUMRLOOH

$/(3 <',//
Q\WWXRWWHLWD

1
€ 5€
2€
10€

nYLKNRMD
nPXLVWLNLUMRMD
nN\QWWLO¼LW«
nNLUMRMD
nOHOXMD
nODXWDSHOHM«
nWHKW«Y«NLUMRMD
nDVNDUWHOX
 WDUYLNNHLWD
n\P

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

-50%

Varastosta kaivettu syksy esille

Sälinkääntie 2, Mäntsälä,
p. 040 543 3365 Av: ark. 10-18, la 10-15
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PS. Oletko kiinnostunut
jatkamaan Nunnun
yrittäjänä? Ota pikaisesti
yhteyttä ja kysy lisää.

CLIFTON 7
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140€

miesten

HUPPARI

SILJAN
REPPU

59.90

OBJTUFO
1BMMBT
YTUSFUDI

TJO 
NVTU 
LFMU

CAPRI

39.90 79.90 359€
MÄNTSÄLÄ

JOPOT

Mäntsäläntie 1-3, Mäntsälä (Jyskin vieressä)
Puh. 019-687 1160
Tekstiilit Anneli p. 0400 855 166

Avoinna ark. 9–18, la 9–14

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

Kantomies

Kantojyrsintää ja puunkaatoa ammattitaidolla

TILAA ILMAINEN
ARVIOINTIKÄYNTI!
Kantomies Oy
www.kantomies.fi
info@kantomies.fi
040 505 5611

