t/SPtXXXNBOUTBMBOTBOPNBUm
KIRISTÄÄKÖ
TALVI IHOASI?
Anna meidän auttaa!

Sote ihmisen
kokoiseksi.

Hyödynnä korkea koulutustasomme
Ŗ¾ĉÛ³ÁÞ³°Í³äÍÍÉ

Täyden palvelun
autokorjaamo
Sähkötöiden erikoisosaaja

Käytä ääntäsi aluevaaleissa!
Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

OIYWSXIƼL]ZMRZSMRXMEPYI

FaceStation

H Y V I N K Ä Ä | J Ä R V E N PÄ Ä | M Ä N T S Ä L Ä
NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

9DQKD3RUYRRQWLH
0lQWVlOl
ZZZIDFHVWDWLRQIL
S

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

EUROMASTER PALVELEE

Kaikki
renkaat,
huollot,
tarvikkeet

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

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

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

Hyödynnä myös Avainasiakkaan edut ja tarjoukset.

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

Maisalantie 16, Mäntsälä
HYVISSÄ KÄSISSÄ
P. 0400 869 939
euromaster.fi
mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
arto.kauppinen@euromaster.com Sis.
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
Palvelemme ma-pe 7.30-18,
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
la 9-14. TERVETULOA!

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Terveytesi on meille ykkösasia!

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

2

PIRJO VAINIO
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveystieteiden maisteri

Asukkaiden parhaaksi
Toimivat lähipalvelut saatavilla
Helppo asiointi sote-palveluissa
Hyvinvoiva henkilöstö
Kestävä taloudenhoito

Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue
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golffari
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Peruspalvelut

LÄHIPALVELUINA
SoTe
¼ąą¼ǉôĂ¼ôĆÝĆ
¼ĂįÝȥ
ŀ¼ĂīįįĦīĊĊĆ

324

Nyt tarttis äänestää!

jɐȁȁƊȁɨƊǶɈɐɐɈƵɈɈɐة
jɐȁȁƊȁǘƊǶǶǞɈɐǲȺƵȁǯƚȺƵȁ
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Aluevaalit 2022
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Kolumni

Eero Kokko
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OSAAMISTA
JÄRKEÄ
SYDÄNTÄ

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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BMVFWBMUVVTUPPO5ÊNÊUJFUZTUJFEFMMZUUÊÊTJUÊ FUUÊLÊZNNF
BLUJJWJTFTUJÊÊOFTUÊNÊTTÊKBFUUÊMÚZEÊNNFFIEPLLBBNNF
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TFOUBSKPBNBUQBMWFMVUKBNJTUÊOJJUÊPOTBBUBWJMMB,BOOBUUBBTJJTLÊZEÊÊÊOFTUÊNÊTTÊ
Hannu Laurila
LVOOBOKPIUBKB
.ÊOUTÊMÊOLVOUB

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!
MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18

TERVETULOA
PALVELTAVAKSI
PAIKALLISEEN
OPTIKKOLIIKKEESEEN
Kuulutko riskiryhmään?
Ajanvarauksella
liike auki vain sinulle.
Yksityisajat voit varata
numerosta:
019 688 3810
Pidetään itsemme ja
läheisemme terveinä!

XǘǿǞȺǞǶǶƵȯǞɈƚƚǿƊǘƮȌǶǶǞȺɈƊƊɨƊȯƊɐȺɨƊǶǞɈƊȌǿƊ
ɈƵȲɨƵɯȺȯƊǶɨƵǶɐǞƮƵȁɈɐȌɈɈƊǯƊǯȌǲȌǯɐǶǲǞȺƵǶɈƊɈƊǞ
ɯǲȺǞɈɯǞȺƵǶɈƚȺƵǲɈȌȲǞǶɈƊخ

Terveisin Tuula
ja muu henkilökunta

jƵɐȺȌɈƵȁɈƊǶȌɐȺȌȁȺƊƊɈƊɨƊɈƊȺƊȯƊǞȁȌȌȁخ
Kuntamme
luottamustehtävissä
jo 24 v ajan
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GÝįĦĊīÝĆ
ŀ¼ĂīįįīÝǉį

ĆǉĊĆ
Hägglund

Mäntsälän
Kristillisdemokraattien
aluevaaliehdokkaat

Vahvistamme
lähipalveluita

35

30

Christina Kalenius

}řĴĴðOðĊÐ

desvalet

Matti Ahonen

Sari Alaluusua

omaishoitaja
Kirkonkylä

î¼ģą¼ĦÝįǉô
Kirkonkylä

310

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

36
306
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Keskustan aluevaaliehdokkaat Mäntsälän kirkonkylällä:

305

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
P. 019 688 3810 Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14

'ūOÐĨðĮĴĘ

51
Hannele Nyfors

Sinikka Ekonen

60

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Heta
Ravolainen-Rinne

psykologi
Kirkonkylä

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

417
SUSANNA
KOIVULA

nuorisotyönohjaaja,
sosionomi (AMK)

Kysy lisää!

421
PERTTI
LAHTI

337

353

Roosa Kurki

Enni Pöykkö

ŇģôǉÊĀÊ
Kirkonkylä

ŇģôǉÊĀÊ
Kirkonkylä

358
Katri Roivainen
opiskelija, YTK
Kirkonkylä

Antti Rinne

kasvatustieteen maisteri,
organisaatiokonsultti

Vähemmän hallintoa,
enemmän hyvinvointia
Mainoksen maksaa Mäntsälän Kristillisdemokraattien p.o.

61

Emmi Tuomisto

77
Tarja Vierikko

Aluevaalit – Rakennetaan yhdessä
hyvinvointia ja turvallista arkea!

366
Reijo Tilvis

professori emeritus,
erikoislääkäri, Kirkonkylä

73

Maksaja: Keskustan Keski-Mäntsälän paikallisyhdistys ry

œœœȘĉĊĴĮăĊÌÐĉīðĴȘť

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
BTJBLBTQBMWFMV!NBOUTBMBOLJSKBQBJOPm
XXXNBOUTBMBOLJSKBQBJOPm

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Mäntsälän vasemmiston
aluevaaliehdokkaat

Marko
Auvinen

473

varastotyöntekijä,
luottamusmies

Kalevi
Kannisto

484

pääluottamusmies (HUS),
mielenterveyshoitaja

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Valmistuu
Uusia
vuokra- 1. 3.
koteja
ä n!
Mäntsälä

Avaamme SUUREN sisustus- / patsasmyymälän

Hyvinkäällä 13.1. klo 11

489

Päivi
Koski

5
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kieltenopettaja,
FM

ͲϱϬй

VALTAVASTI UUSIA TUOTTEITA!
Mukana myös tarjousnurkkaus

491

Erkki
Laukkanen

ekonomisti,
kauppatieteen tohtori

492

Tuula
Laukkanen
eläkeläinen,
etuuskäsittelijä

Mirja
Siljander

505

projektipäällikkö,
eläkeläinen

Hyvinvointi kuuluu
kaikille!

Uudet vuokrakodit
odottavat pian asukkaita!
KOIVISTOLAISTENTIE 8, 04620 MÄNTSÄLÄ
Maaliskuussa 2022 valmistuva kerrostalo sijaitsee viihtyisällä ja rauhallisella Kaunismäen asuinalueella.
Hissillisessä talossa on 89 asuntoa; yksiöistä kolmioihin, 34–65 m2.
Lisätiedot ja hakemus: www.kas.fi

507

Liisa
Tamminen

Uudenmaan

Vanha Porvoontie 2, 04600 MÄNTSÄLÄ

¤:@?¤8¤:;7;;9A?
-8A1B--85140;77--@WUWW

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

www.mantsalan
sanomat.fi

tFJKBSBVOJP!ZSJUZTUJMJQBMWFMVĕ
XXXZSJUZTUQĕ

Lähes 9000 asuntoa • 39 paikkakuntaa • www.kas.fi

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

Lue
näköislehti

Yritystilipalvelu Oy

Vuokraus: johanna.vuokraus@kas.fi,
puh. 016 322 3432, arkisin klo 9-12

pääluottamusmies,
PAMin valtuuston 2. vpj

^ŝůůĂŶŬŽƌǀĂŶŬĂƚƵϮϯ͕,ǇǀŝŶŬććͻǀŽŝŶŶĂƚĂůǀĞůůĂ͗ƚŽͲƉĞϭϭʹϭϳ͕ůĂϭϭʹϭϰ
Ɖ͘ϬϰϱϭϲϲϱϳϰϬͻǁǁǁ͘ĂƌƚďŽƵīĂŶƚ͘Į

Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden
puhdistus ja säätö

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja
Hanna
Koskiniemi
Jari Seraste ja Hanna Koskiniemi

Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
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Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ

Sote ihmisen
kokoiseksi.

Täyden palve
autokorjaam

Sähkötöiden erikois

Hyödynnä korkea Þ³°Í³äÍÍÉ
Ŗ¾ĉÛ³Á

eissa!
Käytä ääntäsi aluevaal
23.1.2022
Varsinainen vaalipäivä
12.–18.1.2022
Ennakkoäänestys
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Avoinna: ma-k
www.facebo
carpojat@

0lQWVlOl
ZZZIDFHVWDWLRQIL
S

| MÄNTSÄLÄ
J Ä R V E N PÄ Ä
HYVINKÄÄ |
| TUUSULA
| PORNAINEN
NURMIJÄRVI

PALVELEE
EUROMASTER

Kaikki
renkaat,
huollot,
ttarvikkeet
ta

apteekkipa
Monipuolista
päivänä
vuoden jokaisena
itsehoitol
itsehoito
kista resepti- ja
Mäntsälän Ykkösaptee
ja ystävällisesti.
asiantuntevasti

• Lääkkeiden valmistus
löille
– myös yksityishenki
• Annospussipalvelu
asiantuntevat neuvot
• Kosmetologin
Mäntsälän alueella
• Kotiinkuljetus
kosapteek
kosaptee
kki: mantsalanyk
• Luotettava verkkoaptee , noutolokerikot apteekis
Toimitukset: kotiinkuljetus
ä, Posti
K-Market Kaunismäess

2
OSTA NETISTÄ
VARAA AIKA TAI
lä / ajanvaraus
euromaster / mäntsä
T Oy
MÄNTSÄLÄN RENKAA

KÄSISSÄ

HYVISSÄ
Mäntsälä
Maisalantie 16,
euromaster.fi
vaihdon (5 l
öljynsuodattimen
nesteiden
Sis. mm. öljyn ja
P. 0400 869 939
suodatin ja vaihtotyö),pesu),
ja
master.com Total-öljyä 5W40,
kytkin, jäähdytys
tarkistukset (jarru, ilmanpaineiden tarkastuksen,
arto.kauppinen@euro
ja
7.30-18,
renkaiden kunnon
tarkastuksen.
alustan kunnon
Palvelemme ma-pe
OA!
la 9-14. TERVETUL

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

Invataksit
Taksit
Taksibussit

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Hyödynnä myös

edut ja t
Avainasiakkaan

. (019) 689 6600

ykkösasia!
Terveytesi on meille

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

Maisalantie
p. 019-

ation
FaceSt
9DQKD3RUYRRQWLH

EPYI

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

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN

XXNBOUTBMBOTBOPN
t/SPtX
KIRISTÄÄKÖ
?
TALVI IHOASI
auttaa!
Anna meidän
koulutustasomme

Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Tomi Vähäkangas 0400 346 730

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

Heikkilän taksit
0400 600 806

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

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

   

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

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

 

ERIKOISLIIKE

jaakko.keipi@gmail.com

Taloushallinnon ammattilainen palveluksessasi.

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



Autosähkötöiden

Tilitoimisto, josta kaikki
taloushallinnon työt.
Hanslankarintie 15 B
04500 Kellokoski
info@tilipalvelusaarela.com
020 787 1360
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä
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☎ 0400 770 300

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Palvelemme tammikuussa
sähköpostin ja puhelimen välityksellä
kivimyynti.ollila@gmail.com ja
HVNRROOLOD#ORLPDDQNLYL¿S

Turvallista Uutta Vuotta!
Toivoo Kivimyynnin väki

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

Ajanhengen mukainen.
Ammattitaitoinen henkilökunta käytettävissänne.
P. 020 759 7700
www.helmililja.com
Kukkatilaukset myös verkosta:
helmililja.ekukka.fi
-EIJERINTIEå å-ÛNTSÛLÛåså!VOINNAåMA PEån åLAån
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Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta
AJANKOHTAISTA TIETOA KORONAVIRUSTILANTEESTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 23.12. päätöksen, joka kieltää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Uusien määräysten johdosta Mäntsälän seurakunnan kokoava toiminta on keskeytetty 17.1. asti. Emme tiedä jatkuvatko rajoitukset vielä 17.1. jälkeenkin, joten tarkistathan verkkosivujemme tapahtumakalenterista www.mantsalanseurakunta.ﬁ/tapahtumat, että tilaisuus varmasti järjestetään. Koronavirustilanteen yhtäkkisistä muutoksista johtuen joudumme välillä perumaan tapahtumia hyvinkin nopealla aikataululla.
JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalveluksiin suositellaan osallistumista suorien
verkkolähetysten avulla 17.1. asti. Verkkolähetykset ovat
katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla Mäntsälän
seurakunta. Myös tallenteet jo aiemmin striimatuista tilaisuuksista löytyvät samalta kanavalta. Lisäksi kirkkoon voidaan ottaa 25 seurakuntalaista.
Pe 14.1. klo 21 Nuortenmessu kirkossa ja suorana verkkolähetyksenä.
Su 16.1. klo 10 Messu kirkossa ja suorana verkkolähetyksenä. Matti Kontkanen saarnaa, kanttorina Mirjam Odé.
Riikka Mäkinen laulaa ja Kristiina Mäkinen soittaa viulua.
Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Ti 18.1. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo
18 alkaen. Hiljaista ehtoollista vietetään klo 19 Taizé-laulujen kerä.
Su 23.1. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Mikko Seppälä, avustava pappi Jussi Hokkanen ja kanttori Johanna Linna.
Su 23.1. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Musiikista vastaavat Gospel Mäntsälä ja bändi Pekka Itkosen johdolla.
Su 30.1. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo, avustava pappi Tarja Meijer ja kanttori Johanna Linna.
Ti 1.2. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo 18
alkaen. Hiljaista ehtoollista vietetään klo 19 Taizé-laulujen
kerä.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kirkossa tapahtuvissa kasteissa ja vihkimisissä voi olla
enintään 30 henkilöä 17.1. asti. Hautaan siunaamisissa henkilörajoituksesta voidaan poiketa pastoraalisen harkinnan
perusteella.

OIKEA-AIKAISTEN
SOTEPALVELUJEN PUOLESTA
PELASTUSTOIMEA
UNOHTAMATTA

Sairaanhoitaja,
ăĴķĮðĊĴķĊĴū
N'wNAȭwATT¼ĊĴĮ¼ă¼

Hannele
Nyfors
HANNELENYFORS.FI
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Mäntsälän Keskusta
ALUEVAALILEHTI

Tapahtumakalenteri

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Kaikki kokoava toiminta, mukaan lukien pienryhmä- ja
leiritoiminta, on keskeytetty 17.1. asti.
Mummonkammari tiistaisin 18.1. alkaen klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi,
kahvi klo 12.
Ankkurin aamiainen tiistaisin 18.1. alkaen klo 10 ja klo
11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja
mehua. Kattauksen aluksi vietetään lyhyt hartaus.
Gospel-lattarit keskiviikkoisin 19.1. alkaen klo 17.30 Hyökännummen kerhotalolla. Matalan kynnyksen tanssitunti,
joka sopii kaiken ikäisille. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjaajana Sara Dhakal.
Lähetyskahvila torstaisin 20.1. alkaen klo 15 Ankkurissa.
Kahvittelua, keskustelua, rukousta.
Raamattupiiri maanantaisin 24.1. alkaen klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin 24.1. alkaen klo
18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Naisten saunailta ti 25.1. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin 26.1. alkaen klo
18 seurakuntakeskuksessa.
Virtaa-ilta ke 26.1. klo 18 Hyökännummen kerhotalolla.
Virtaa-illat ovat kaikille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Tällä kertaa ilta alkaa Gospel-lattaritunnilla ja tunnin jälkeen on tarjolla iltapalaa.
Isien saunailta to 27.1. klo 17 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Jutustelua isyydestä, toimintatuokio, iltapala ja saunomista. Ilmoittautuminen Timolle p. 040 743 3262 tiistaina 25.1.
KIRKKOHERRANVAALI
Vaalipaneeli to 13.1. klo 18 suoran verkkolähetyksen välityksellä seurakunnan YouTube-kanavalla. Kirkkoherranvaalin haastatteluihin valittuihin ehdokkaisiin Veikko Karhumaahan, Tarja Meijeriin, Teemu Saariseen ja Kari Tuoviseen
on mahdollisuus tutustua vaalipaneelin avulla.

Lisätietoa kirkkoherranvaalista sekä hakijoiden videoesittelyt ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantsalanseurakunta.ﬁ/kirkkoherranvaali.
ILMOITTAUDU
Isovanhempien ja lastenlasten leiri 22.–23.1. Ahvenlammen leirikeskuksessa. HUOM! Rajoitusten jatkumisesta ei vielä tiedetä, joten leiri järjestetään vain, jos koronarajoitukset sen sallivat. Tervetuloa isovanhemmat lastenlapsen tai -lapsien kanssa kokemaan mukavia yhteisiä hetkiä
viikonloppuleirille. Tarjolla on mukavaa ohjelmaa ja herkullista ruokaa. Hinta 50 € / perhekunta (kukin perhekunta saa
oman huoneen). Leirille mahtuu kuusi perhekuntaa, ja ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Ilmoittautuminen viimeistään 14.1. mennessä diakoniatyöntekijä Timo Naapurille timo.naapuri@evl.ﬁ, p. 040 743 3262.
Tule vapaaehtoiseksi Palvelevaan puhelimeen! Oletko hyvä keskustelija ja vielä parempi kuuntelija? Uusille päivystäjille järjestetään helmikuussa alkava peruskoulutus, johon ilmoittaudutaan 14.1. mennessä. Lisätiedot: https://bit.
ly/kuulolla.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Hyökännummen perhekerho tiistaisin 18.1. alkaen klo
9.30–11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin 18.1. alkaen klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin 19.1.
alkaen klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin 20.1. alkaen klo
9–11 kerhotalolla, Jussilanmäki 3.
Muksunurkka perjantaisin 21.1. alkaen klo 15–16.30
Ankkurissa. Vapaa kohtaamispaikka perheille. Tarjolla pientä välipalaa, voit tulla omien aikataulujen mukaan.
Iltaperhekerho maanantaisin 24.1. alkaen klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin 18.1. alkaen klo 13.30–15.30
Wanhalla ja keskiviikkoisin 19.1. alkaen klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
APUA JA TUKEA
Diakoniatoimiston päivystys on avoinna arkisin klo
9–15 puhelimitse p. 019 560 7536. Diakoniatyöntekijöiden
kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista henkilökohtaisista asioista. Myös taloudellista tukea on mahdollista saada.
Kirkkoherranvirasto suljetaan asiakkailta 17.1. asti. Palvelua saa kuitenkin arkisin klo 9–13 sähköpostitse mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ ja puhelimitse p. 019 560 7500. Verkkosivuilta löytyy sähköisiä lomakkeita eri tarkoituksiin.
Päivystävä pappi päivystää etänä 17.1. asti arkisin klo
9–13 p. 019 560 7528. Päivystävään pappiin voi olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin ja toimitusvarauksiin liittyvissä asioissa tai jos kaipaa kuuntelijaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Perheneuvonta tarjoaa maksutonta ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän
kysymyksissä. Perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä kumppanin kanssa tai perheenä. Perheneuvonnan päivystys on avoinna ma ja to klo 9–11 p. 040 805 0390.
Kirkon keskusteluapu palvelee puhelimitse, kirjeitse ja
netissä. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia, koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Palveleva puhelin p.
0400 22 1180 on avoinna joka päivä klo 18–24. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm). Voit myös kirjoittaa kirjeen ja lähettää sen
osoitteeseen Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi. Palveleva
chat on avoinna ma–pe klo 12–20 verkkosivuilla osoitteessa www.kirkonkeskusteluapua.ﬁ, jossa voi kirjoittaa myös
nettikirjeen.
LÖYDÄ PERILLE
Kirkko, Vanha Porvoontie 8
Seurakuntakeskus, Urheilutie 1
Ankkuri, Keskuskatu 11
Wanha, Nordenskiöldintie 1
Koivulan kerhotalo, Vanha Porvoontie 10
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2
Ahvenlammen leirikeskus, Hermanonkimaantie 132

Hyvinvointialueet aloittavat toiminnan
Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sotelakiuudistuksen
Ă¼āôÝĦôīŇāĦÝīȋ ôôĦôīĊôĦī¼ŀįĊǉ¼āÝĦīÊĆŇī
vaihtoehtojen etsintä sai lopultakin päätöksen.
G¼āĦôāŇąąÝĆīÊŇāĦôòŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝǉ¼¼ĂĊôǉ¼ŀ¼ī
toimintansa 1.1.2023.
Tulevissa aluevaaleissa vaĂôī¼¼Ć ĠÊÊǉÊĀÊī òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝôĂĂÝȋ fÊÊǉÊĀôÝĆ īĊôąôā¼įĦô
¼Ăā¼¼ ǐȋǒȋǑǏǑǑȋ $ĆĦôąąÊôĆÝĆ
ŀįĊĦô āįĂįį òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝÝĆ
ĠÝģįĦī¼ąôĦÝĦĦ¼ȋLŇīĠÊÊĦīÊÊĆ
ŀôòÙĊôĆīĊīÝįǉ¼ą¼¼ĆĠ¼ģ¼ĆĆįāĦô¼ ĦôôòÝĆȌ ąôĆāÊ ā¼ôāāô Ċŀ¼ī ĀĊ ŀįĊĦô¼ ąŇĒĆīÊĆÝÝīȋ
ÊÝĦīĒ ôāÊÊĆīŇŇȌ Ġ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆī¼ģŀÝā¼Ħŀ¼¼ÝôāÊāįĆīôÝĆ
ā¼ĆīĊāŇāŇāÝĦīÊģôôǉÊŀôÝĆĠ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆŇĂĂÊĠôīÊąôĦīÊĀ¼¼Ă¼īô ā¼Ħŀ¼ŀô¼ ĦĊīÝąÝĆĊĀ¼ȋ p¼ģŀôī¼¼Ć Ă¼¼ĀÝąĠô¼ ò¼ģīôĊôī¼ Ā¼
ŀ¼ĂīôĊąįā¼¼ĆĊǉ¼ą¼¼Ćŀ¼ĦīįįīįĂÝŀ¼ôĦįįÙÝĦī¼ȋ

Keusote tiennäyttäjänä
KÝôĦīÊąĊĆôąįôĦī¼¼¼Ā¼ĆȌāįĆ
KįĦīôĀĊÝĆ ĠÝģįĦīįģŀ¼ īįĊǉô
āįĦī¼ĆĆįĦīÝòĊāā¼¼ī ĦĊīÝĠ¼ĂŀÝĂįīKÊĆīĦÊĂÊĆĀ¼fĊģĆ¼ôĦīÝĆ
¼Ħįāā¼ôĂĂÝŀįĊīÝÝĆǑǏǐǖĦ¼¼āā¼ȋlÝĦ¼¼ŀįǉôąŇĒĦòŇŀôÊīįĂĊāĦô¼ŀ¼Ăī¼āįĆĆ¼ĂĂôĦôĦĦ¼īôĂ¼ĦīĊôĦĦ¼ȋ
GįĆ ǑǏǐǕ ¼ĂāĊô ĆÊŇǉÊÊ ĦôĂīÊȌÝǉÊā¼òÙÝāĦ¼ĆīĊôĦī¼ą¼¼āįĆĆ¼Ć
ŀ¼Ăī¼āįĆĆ¼ĂĂôĆÝĆ
ą¼ĂĂô ÝīÝĆÝÝ lįĊąÝĦĦ¼Ȍ ĦŇĆīŇô ĠÝĂāĊ ŀ¼ôāÝ¼Ħīô ò¼ĂĂôǉ¼ŀ¼Ħī¼Ăôô¼ĆôĦĊĦī¼tįÙÝĆą¼¼Ć
ą¼¼āįĆĆ¼Ħī¼ȋ KŇĒĦ ĠÊÊīĒā-

ĦÝĆīÝĊĆ ĆÊòīôôĆ ā¼ģā¼¼ŀ¼¼Ć
ĠÊÊā¼įĠįĆāôĦÝįÙįĆ ôĦĊôĂĂÝ
ā¼įĠįĆïÝôĂĂÝȋ 9ŇŀôĆāÊÊĆ Ħ¼ôģ¼¼ĆòĊôīĊ¼ĂįÝÝĆ ŀôôĦô āįĆī¼¼
ȝ9ŇŀôĆāÊÊȌ FÊģŀÝĆĠÊÊȌ pįįĦįĂ¼Ȍ LįģąôĀÊģŀô Ā¼ KÊĆīĦÊĂÊȞ ĦÝāÊ fĊģĆ¼ôĆÝĆ ò¼ĂįĦôŀ¼ī
īôôŀôĦīÊÊ òŇŀÊÊ ŇòīÝôĦīŇĒīÊÊĆ
ŀįĊĦôÝĆ ŀ¼ģģÝĂī¼ Ā¼ ĠÊÊǉôŀÊī
ĠÝģįĦī¼¼ GÝĦāôȥtįÙÝĆą¼¼Ć
ĦĊīÝāįĆī¼ŇòīŇąÊĆ ȝąŇĒòÝąąôĆ GÝįĦĊīÝȞȋ Ā¼īįāĦÝĆ¼ĊĂôąŇĒĦĦ¼¼Ù¼Ā¼Ýǉį¼tįÙÝĆą¼¼Ćą¼¼āįĆī¼ĠôÝĆÝąpiin alueisiin.
GÝįĦĊīÝĊĂôŀ¼òŀ¼Ħīôąįā¼Ć¼
tįÙÝĆą¼¼Ć ÝģôĂĂôĦģ¼īā¼ôĦįĆ
ŀ¼ĂąôĦīÝĂįĦĦ¼īôÝĆĆÊŇǉÊĀÊĆÊȋ
LŇī ŀĊôąąÝ ĆÊòÙÊȌ ÝǉÊ ÝģôĂĂôĦģ¼īā¼ôĦįĦŇĆīŇôĀ¼GÝįĦĊīÝĦī¼ īįĂÝÝ GÝĦāôȥtįÙÝĆą¼¼Ć
òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝȋ KÝ ĊĂÝąąÝ
ÝĆÝąąÊĆ āįôĆ āįāĊĆ¼ĦāÝĂÝÝĆ ÝÙÝĂĂÊ ąįôĦī¼ ¼ĂįÝôĦī¼Ȍ
āįĆ ¼ģŀôĊôÙ¼¼Ć òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝôÙÝĆĠÝģįĦī¼ąôĦÝĆò¼¼ĦīÝôī¼ȋ PĂÝąąÝ ŀ¼Ăī¼āįĆĆ¼ĂĂôĦÝĦīôāôĆąôī¼īÝĆāÊģĀÝĦĦÊȋ

Haasteita riittää
GÝįĦĊīÝĂĂ¼ ĊĆ ĊĂĂįī ǑǏǐǘ ĂÊòīôÝĆ īįĊǉ¼Ā¼Ć Ā¼ ĀÊģĀÝĦīÊĀÊĆ
ŀ¼Ħīįį ĦĊīÝĠ¼ĂŀÝĂįôĦī¼ āįįÙÝĆāįĆĆ¼Ć¼ĂįÝÝĂĂ¼ȋ9¼¼ĦīÝô-

ī¼ ĊĆ ĊĂĂįīȌ ĦôīÊ Ýô ŀĊô āôÝĂīÊÊȋ
ĂĂÊīŇāĦÝĆÊīįĂôĦÝȌāįôĆā¼Ġ¼ĂĀĊĆ ÝģĊĀ¼ ĊĆ Ġ¼ĂŀÝĂįĀÝĆ īįĊīī¼ąôĦī¼ŀĊôĦĦ¼ āįĆīôÝĆ ŀÊĂôĂĂÊȋ
p¼ĂĊįÙÝĆĠįĊĂÝĂĂ¼ī¼ĂĊįĦ¼ģŀôĊīĊŀ¼īŇĂôǉŇĆÝÝīīĊôĦīįŀ¼ĦīôĀ¼
ôāÊŀôÊ āįĆīôÝĆ ą¼āĦįĊĦįįāĦôÝĆ āĊģĊǉ¼ąôĦô¼ ĊĆ ĀĊįÙįīīį īÝāÝąÊÊĆ ĀĊā¼ ŀįĊĦôȋ GįĆĆ¼īĊŀ¼īāôĠįôĂĂÝÝīĆÊôÙÝĆĂ¼ĦāįĀÝĆā¼ĆĦĦ¼Ā¼ĠÝģįĦāįĆĆôĦĦ¼
ĊĆĀĊįÙįǉįī¼ĂĊįĦŀ¼ôāÝįāĦôôĆȋ
9ÝĆāôĂĒĦīĒĆ Ħ¼¼ąôĦÝĦĦ¼ Ā¼
ĠôīÊąôĦÝĦĦÊĊĆĊĂĂįīò¼¼ĦīÝôī¼ȋ pÊąÊĆ ŀįĊāĦô ĊĆ ĀĊįÙįǉį
ī¼ĂĊįǉ¼ ģ¼Ħôǉ¼ŀôÝĆ ĊĦīĊĠ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆò¼ĆāôĆī¼¼ĆĀ¼ąôǉ¼ŀôôĆŇĂôīŇĒąÊÊģôôĆȋGĊģĊĆ¼āģôôĦô
ĊĆīįĊĆįīąÝĂāĊôĦÝĆĂôĦÊò¼¼ĦīÝÝĆīĊôąôĆī¼¼Ćȋ

Katse eteenpäin
f¼ĂŀÝĂįôÙÝĆīįĊǉ¼ąôĦÝĆŀ¼ôòīĊÝòÙĊī ĆĊįĦÝŀ¼ī ŀ¼ģą¼Ħīô ŀ¼òŀ¼Ħīô ÝĦôôĆ īįĂÝŀôÝĆ òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝôÙÝĆ ĠÊÊǉÊĀôÝĆ
ĠĒŇÙôĂĂÝȋ līģ¼īÝïô¼¼ ĂÊòÙÝīÊÊĆòŇŀôĆĆĊĠÝ¼Ħīôŀ¼ĂąôĦīÝĂÝą¼¼Ć Ā¼ ĦôôĆÊ īÝòÙÊÊĆ ŀ¼ĂôĆīĊĀ¼ȋ f¼ĂŀÝĂįôÙÝĆ īĊôąôŀįįĦ
Ā¼ ĦôĦÊĂīĒ ĊĆ īÊģāÝÊÊȋ KįįīĊĦĠ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆī¼ģĠÝÝĦī¼īįĂÝŀôĆ¼ŀįĊĦôĆ¼īįĂÝÝĊĂÝą¼¼Ć
valtava.

Keskustan tavoitteet
GÝĦāįĦī¼ĆīÊģāÝôĆŀ¼¼Ăôī¼ŀĊôīÝ
ĊĆȌ ÝǉÊ ĀĊā¼ôĦÝĦĦ¼ āįĆĆ¼ĦĦ¼
ĊĆ ĦĊīÝ¼ĦÝą¼ȋ LŇī Ýô Ġįòįī¼
ĦÝôĆôĦīÊ ŀ¼¼Ć ąĊĆôĠįĊĂôĦÝĦī¼ ĦĊīÝĂÊòôĠ¼ĂŀÝĂį¼ĦÝą¼Ħī¼Ȍ

ĀĊĦĦ¼ ŀĊô Ħ¼¼Ù¼ Ġ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆ
ĂôĦÊāĦô ŀ¼Ħī¼įāĦô¼ īÝģŀÝŇĦĠ¼ĂŀÝĂįôòôĆȌ ôāÊôòąôĦīÝĆ Ā¼ ĊĠĠôĂ¼ĦòįĊĂĂĊĆ āŇĦŇąŇāĦôôĆȋ LÝįŀĊĆī¼ Ā¼ ¼Ħô¼ā¼ĦĊòĀ¼įĦ ĊĂôĦô ŀ¼ģą¼Ħīô īÊģāÝÊĦĦÊ ĊĦ¼ĦĦ¼
¼ĦÝą¼ĂĂ¼ȋlĊīÝ¼ĦÝą¼īĊĂôĦôŀ¼ī
ŀ¼ģą¼Ħīô Ýģôī¼ĦĊôĦô¼ Ġ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆ īįĊī¼ĆīĊĂ¼¼ĀįįÙÝĂī¼¼Ćȋ
LÊąÊĦĊīÝĂÊòôĠ¼ĂŀÝĂį¼ĦÝą¼ī
ĦÊÊĦīÊôĦôŀÊī ÝįģĊĀ¼ ŀÊòÝĆīÊÝĦĦÊÊĆīįģò¼¼ŀ¼¼īôŀ¼Ćī¼ĦĊĆ
āįĊģąôīįĦī¼ȋ
pôÝÙÊąąÝȌÝǉÊā¼ôāāôÝôŀÊī
āĊÝ ĂÊòôĠ¼ĂŀÝĂįĀ¼ ĆôôĆ īÊģāÝôĆÊāįôĆGÝĦāįĦī¼ȋGÝĦāôǉÊąôĆÝĆÝôāįôīÝĆā¼¼ĆĊĂÝGÝĦāįĦī¼Ć ŀ¼ĂôĆī¼ȋ $īÊĠ¼ĂŀÝĂįī Ċŀ¼ī
ąĊĆÝĂĂÝ òŇŀÊ ģ¼īā¼ôĦį ąįīī¼ÝôĦĊŀôįĆĊòī¼¼òÝôīÊȌĀĊīā¼
ò¼Ăį¼ŀ¼ī¼ĦôĊôÙ¼ā¼ĦŀĊāā¼ôĆȋ
9ÝĆāôĂĒĦīĒĒĆ Ġ¼ĆĊĦī¼ąôĆÝĆ ĊĆ īĊôĆÝĆ īÊģāÝÊ ī¼ŀĊôīÝ
īįĂÝŀôĂĂ¼ ¼ĂįÝôĂĂ¼ȋ lĊīÝĆ ¼ąą¼ǉôĂ¼ôĦôĦī¼ ĊĆ ĠįĊĂÝī ÝĂÊāĒôīŇąÊĦĦÊ ĦÝįģ¼¼ŀôÝĆ āŇąąÝĆÝĆ ŀįĊÙÝĆ ¼ôā¼Ć¼ȋ 9ÝĆāôĂĒĦīĒĆ īŇĒòŇŀôĆŀĊôĆīôôĆ ĊĆ
āôôĆĆôīÝǉÊŀÊ ¼ôÙĊĦīô òįĊąôĊī¼ȋpŇĒòŇŀôĆŀĊôĆīôāŇĦÝĂŇôòôĆĊĆ
ģÝ¼ïĊôī¼ŀ¼Ā¼ĂĒŇÙÝǉÊŀÊĦŇŇīȌ
ĀĊĦ òÝĆāôĂĒĦīĒ ĊôģÝôĂÝÝȋ f¼Ăāā¼
ĊĆŀ¼ģą¼ĦīôīÊģāÝÊā¼ĆĆįĦīôĆȌ
ąįǉ¼ąįįī¼āôĆĊĆīÝòīÊŀôĦĦÊ
Ġ¼ģÝąą¼ĆīŇĒôĂą¼ĠôôģôĆĀ¼Ġô-

īĊŀĊôą¼ĆĦÊôĂŇąôĦÝāĦôȋ
;āÊôòąôĦīÝĆ Ġ¼ĂŀÝĂįôÙÝĆ
īįģŀ¼¼ąôĦÝĦĦ¼ ĊĆ āįĆĆôĂĂ¼āôĆ ĊĦ¼ĆĦ¼ȋ KĊĆôĠįĊĂôĦÝĆ
īĊĆǉôī¼ģĀĊĆĆ¼Ć ¼ŀįĂĂ¼ ĠŇĦīŇīÊÊĆ òĊįāįǉÝĂÝą¼¼Ć ŇāĦôīŇôĦôÊ īĊôąôĀĊôī¼ ģ¼āÝĆī¼ą¼¼Ć
¼ĦįĆīĊĀ¼ ôāÊôòąôĦôĂĂÝȋ GĊīô ĊĆ
ŀ¼ģą¼Ħīô òŇŀÊ Ġ¼ôāā¼ ¼Ħį¼Ȍ
ąįǉ¼ ĀĊĦĦ¼ôĆ ŀ¼ôòÝÝĦĦ¼ ĦÝĂŀôŇīŇąôĆÝĆ āĊīĊĆ¼ ŀ¼ôāÝįīįįȌ
ŀ¼ôāā¼¼Ġį¼ĊĂôĦôāôĆĦ¼¼ī¼ŀôĦĦ¼ȋ lôĂĂĊôĆ ŇòīÝôĦĒĂĂôĦÝī ôāÊôòąôĦīÝĆ ¼ĦįąôĦĠ¼ĂŀÝĂįī Ċŀ¼ī
tarpeen.
GÝĦāįĦī¼ ò¼Ăį¼¼ īįģŀ¼ī¼
ąŇĒĦ ĆŇāŇôĦÝĆ Ă¼¼ĀįôĦÝī Ġ¼ĂĊȥ Ā¼ ĠÝĂ¼ĦīįĦīĊôąÝĆ Ġ¼ĂŀÝĂįī Ā¼īāĊĦĦ¼āôĆ ĆôôĆ ¼ĂįÝÝĂĂôĦÝĦīôāįôĆīĊôąôĆĆ¼ĂĂôĦÝĦīôȋ
9ŇŀÊ āįĆī¼Ă¼ôĆÝĆȌ ąÝ GÝĦāįĦī¼ĦĦ¼īĊôŀĊąąÝȌÝǉÊāÊŇī
ÊÊĆÝĦīÊąÊĦĦÊīįĂÝŀôĦĦ¼¼ĂįÝŀ¼¼ĂÝôĦĦ¼ȋ LÊąÊ ŀ¼¼Ăôī Ċŀ¼ī
īÊģāÝôąąÊī ŀ¼¼Ăôī āįĆī¼ŀ¼¼ĂôÝĆ ĀÊĂāÝÝĆȋ lĊīÝāįĦī¼ĆĆįāĦÝīĊŀ¼īĆȋǒǔǏǏÝįģĊ¼ĀĊā¼ôĦī¼āįĆī¼Ă¼ôĦī¼āĊòÙÝĆȋpÊąÊĆ
ģ¼ò¼ĆāÊŇīĒĦīÊĊĆĆŇīāŇĦÝĀ¼
ĦôôīÊȌ ąôīÊ Ġ¼ĂŀÝĂįĀ¼ ąÝ ĦôĂĂÊ
Ħ¼¼ąąÝȋ
Tapio Havula
GįĆĆ¼ĂĂôĦĀÊģĀÝĦīĒĆ
ĠįòÝÝĆĀĊòī¼Ā¼
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Keusote raiteilleen
Yhteinen hyvä tavoitteena
Keusotessa on kyse ”yhteisestä hyvästä”. Toiminnan ohjaįāĦÝĦĦ¼ ĊĆ ĦôāĦô ĠĊĂôôǉôĦÝī Ā¼
alueelliset intressit määrätieīĊôĦÝĦīô Ġ¼ôĆÝǉ¼ŀ¼ ī¼ā¼ȥ¼Ă¼Ăle. Keusoten tehtävä on tuottaa asukkaille mahdollisimman
suuri terveyshyöty kohtuullisin
kustannuksin. Kumpaakin voidaan mitata ja seurata hyvin
monin eri tavoin.
Suurissa organisaatioissa on
omat vaaransa. Niihin pesiytyy helposti toimintoja, joiden
vaikutukset terveydenhuollon ja sairaanhoidon tärkeimpiin tuloksiin ovat vähäisiä tai
jopa kielteisiä. Näiden paraĦôôǉôīĊôąôĆīĊĀÝĆ īįĆĆôĦī¼ąôĆÝĆ
Ā¼ ŀÊĂǉÊąôĆÝĆ ÝÙÝĂĂŇǉÊÊ ĦÝāÊ īĊôąôòÝĆāôĂĒôÙÝĆ ÝǉÊ ĂįĊīī¼ąįĦòÝĆāôĂĒôÙÝĆŀ¼ĂĠĠ¼įǉ¼ȋ

Suuressa ylikunnallisessa orï¼ĆôĦ¼¼īôĊĦĦ¼ ĂįĊǉ¼ąįĦòÝĆkilön asema ei ole helppo. Se
ÝÙÝĂĂŇǉÊÊī¼ģāā¼¼ĠÝģÝòīŇąôĦtä asioihin, eikä siitä selviä enĆ¼āāĊ¼ĦÝĆīÝôĂĂ¼ÝôāÊģôôǉÊąÊītömällä asiantuntemuksella.

Digihuumassa
omat vaaransa
Monia asioita voidaan hoitaa yhä enenevässä määrin eteläpalveluina. Kun potiĂ¼Ħ ĊĆ īįǉį Ā¼ òÊĆÝĂĂÊ ĊĆ ĀĊāôĆ
pitkäkestoinen vaiva, monet
ongelmat hoituvat etänä. Kroonisissa sairauksissa, joissa potilaan ”omahoito” on tuloksen
kannalta ratkaisevaa, etähoito
on paikallaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes,
astma ja monet liikuntaelinten
vaivat. Jotkut uudet sairaudet-

Tutustu ehdokkaisiimme lähemmin
KÊĆīĦÊĂÊĆGÝĦāįĦī¼ȕŁŁŁȋą¼ĆīĦ¼Ă¼ĆāÝĦāįĦī¼ȋĆÝī

kin, kuten ihotaudit, voidaan
diagnosoida ainakin alustavasti
kännykkäkuvien ja puhelinkeskustelujen perusteella.
Kun potilaalla on jokin uusi vaiva, etäpalveluihin sisältyy
monia vaaroja. Lääkärin henkilökohtaisella tutkimuksella on
oma tärkeä merkityksensä. Potilaat tarvitsevat myös ”lääkettä, loitsua ja rukousta”. Se tarāĊôǉ¼¼ ĦôīÊȌ ÝǉÊ ôòąôĦÝĂĂÝ ĊĆ
tärkeää tulla kuulluksi ja tuntea tulleensa hoidetuksi. Tämä
pätee varsinkin monisairaiden
vanhusten hoidossa.

Toimiva päivystys
luo turvaa
Hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen ovat
hyvinvointialueiden tärkein
tehtävä. Nämä ovat tärkei-

Vahvistamme lähipalveluita
Mäntsälän Keskustan aluevaaliehdokkaat 2022
tä asukkaiden turvallisuuden
tunteen takia ja siksi usein arvostelun kohteina. Asetukselle ympärivuorokautinen päiŀŇĦīŇĦ āÝĦāôīÝǉôôĆ ŀ¼ôāÝôÙÝĆ
sairauksien hyvän hoidon turvaamiseksi suurten sairaaloiden päivystysyksiköihin, joista
on kuitenkin tullut varsinaisia
sumppuja. Vakavasti sairaita
seulotaan potilasjoukosta, jotka eivät varsinaisesti kuulu päi-

vystykseen. Tämä ei liene ollut
tavoite.
Keusoten tulee järjestää väestön tarpeita vastaava määrä
virka- ja päivystysaikaisia kiiģÝÝĂĂôĦôÊ ŀ¼Ħī¼¼ĆĊǉĊĀ¼ īÝģŀÝysasemille. Tämä ei ole paluuta
vanhaan, vaan Keusoten olemassaolon oikeutuksen edellytys.
iÝôĀĊpôĂŀôĦ

305
Matti Ahonen

306
Sari Alaluusua

omaishoitaja
Kirkonkylä

î¼ģą¼ĦÝįǉô
Kirkonkylä

308
Eerik Brusila

310
Sinikka Ekonen

opiskelija, VTK
Sääksjärvi

psykologi
Kirkonkylä

Kuka pitää puoliamme?
Tammikuussa pääsemme äänestämään
ensimmäisissä
aluevaaleissa. Silloin valitaan
edustajat hyvinvointialueemąÝ ¼ĂįÝŀ¼ĂīįįĦīĊĊĆ ĠÊÊǉÊmään kuntalaisille tärkeistä lähipalveluista.
Ihmisen sairastuessa tulee
hänen päästä sujuvasti lääkäriin tai vähintään terveydenòįĊĂĂĊĆ ¼ąą¼ǉôĂ¼ôĦÝĆ ¼ģŀôoon. Työssäni kuulen lähes päiŀôǉÊôĆ Ġ¼Ă¼įīÝǉ¼ ĦôôīÊȌ ÝǉÊ
terveyskeskukseen ei pääse tai
kukaan ei vastaa puhelimeen.
Keskustelemme hoitovastaaŀ¼Ħī¼Ā¼ĦôôīÊȌÝǉÊĠįòÝĂįā¼ĆĆ¼ǉ¼¼āįįĆĆÝĂĂ¼ĂĊĠĠįįĆ¼Ħīôȋ

lôĂīôī¼ā¼ôĦôĆĦĊôǉĊ¼ā¼¼ĆÝô¼ôĆ¼
āįįĂįȋ$ôôòąÝȌÝǉÊīôĂ¼ĆĆÝīįģò¼įǉ¼¼ȋ9¼¼Ħī¼ŀįįǉ¼ĂôĦÊÊĦÝȌ
ÝǉÊā¼ôāôĂĂ¼ąÝôĦīÊÝôĊĂÝą¼òÙĊĂĂôĦįįǉ¼ ī¼ô ī¼ôīĊ¼ òĊôī¼¼
ajanvarauksia tietokoneen tai
ÊĂŇĠįòÝĂôąÝĆ ā¼įǉ¼ȋ 9ŇŀôÊāôĆ
kokemuksia hoitoon pääsystä
toki on, niiden kuuleminen saa
aina hyvälle mielelle.
tĦā¼ĂĂ¼Ć ŀÊôǉÊÊȌ ÝǉÊ ĀĊā¼ôsessa mäntsäläläisessä kodissa asuvat tarvitsevat uuden hyvinvointialueemme tarjoamia
palveluja ennen pitkää. Kyse voi
olla lääkärin tai hoitajan vastaanotolle pääsystä, suun terveydenhuollosta, ikääntyvän

omaisen pärjäämisestä tai sosiaalipuolen tarjoamista palveĂįôĦī¼ȋ pįģŀ¼ĂĂôĦįįÙÝĆ īįĆĆÝǉ¼
lisää pelastushenkilökunnan
sijainti oman kunnan alueella.
Joudumme taistelemaan lähipalvelujemme
puolesta,
vaikka Mäntsälä sijaitsee ruuhka-Suomessa. Mäntsäläläisten
ehdokkaiden valinta aluevaltuustoon on ainoa tapa pitää
puoliamme ja turvata monipuoliset ja tasokkaat lähipalvelumme myös tulevaisuudessa.
Jokaisen ääni on tärkeä, kannustetaan nuoretkin mukaan!

318
Tapio Havula

pįĊĦĦ¼āĊòÙÝĆĊĂôĦôĆĊÙĊǉ¼Ćįī
oman kuntamme Keusoten hallituksen edustajilta näkyvämpää ulostuloa erityisesti kunnan
omassa valtuustossa. Kuitenkin
suurin osa edustajista on pysynyt
asioista hiljaa. Keskustelu olisi
ĦŇĆĆŇǉÊĆŇī ĊôāÝ¼ĆĂ¼ôĦī¼ ŀįĊropuhelua suoraan kokouksia
seuranneille kuntalaisille eikä
kuntalaisten olisi tarvinnut kritisoida asioita lehtien palstoilla.
Talouden ahdinko johtaa aina
palveluiden priorisointiin kuten
nytkin kävi. Valmiina oli suunnitelmat mm. muutamien terveysasemien sulkemiseksi tai toimintojen supistamiseksi! Kylillä
jouduimme reagoimaan tähän
ŀ¼ĂīįįĦīĊ¼ĂĊôǉÝôĂĂ¼ Ā¼ ŀĊôą¼Ălisella ulostulolla mediassa.
lįįĆĆôīÝĂą¼īĠÝģįǉôôĆȋ
KôāÊąįįǉįįįįÙÝĂĂ¼òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝÝĂĂ¼ ǐȋǒȋǑǏǑǑȒ K¼ā-

Kalevi Heinonen
eläinlääkäri
Hautjärvi

ą¼¼ī¼ĂĊįĦŇģôǉÊĀÊ
Sälinkää

335
Jyrki Kosonen
ŇģôǉÊĀÊȌą¼¼ĆŀôĂĀÝĂôĀÊ
Arola

358
saja vaihtuu! Valtio tosin edelĂŇǉÊÊȌ ÝǉÊ ī¼ĂĊįĦ ĊĆ āįĆĆĊĦĦ¼ȋ p¼ĂĊįǉ¼ ŀ¼ĦīÝĆ ĠÝôĂ¼ī¼¼Ć
ĦôǉÝĆ īįĂÝŀ¼ī ŀ¼ĂīôĊĆ ¼ŀįĦīįāĦÝīāôĆȋ pĊôŀĊī¼¼Ć ÝǉÊ īįĂÝŀ¼ī

ĠÊÊǉÊĀÊī ŇąąÊģīÊŀÊī ī¼ĂĊįden ja toiminnan tasapainon
ąÝģāôīŇāĦÝĆ ĆôôĆ ÝǉÝôŀÊī ĠÊÊtökset johda kuntalaisten lähipalveluiden supistamisiin vaan

324
Antton Hägglund
erikoissairaanhoitaja
Hyökännummi

325
Juha Inkinen
ą¼¼ī¼ĂĊįĦīįĊǉ¼Ā¼
Sulkava

Sari Alaluusua

Peruspalvelut
lähipalveluina
Syksyllä on alkanut Keusoten
viides toimintakausi. Yhdessä
kuuden kunnan kanssa olemme
viime valtuustokaudella päättäneet palveluiden järjestäąôĦȥ Ā¼ īįĊǉ¼ąôĦą¼ĂĂôĆȋ K¼Ălinnuksen tarkoituksena on ollut
īįĊǉ¼¼ Ġ¼ĂŀÝĂįī āįĆī¼Ă¼ôĦôĂĂÝ
lähellä, entistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin. Tarkoituksena on ollut harmonisoida kuuden kunnan tietotaito-osaaminen yhteiseksi
hyödyksi alueemme väestölle.
¼ĂīįįīÝǉįĆ¼ąÝĆôĆŀ¼òŀ¼Ħsa uskossa näihin viime kauden
Keusoten suunnitelmiin muā¼¼Ćȋ KôīÝĆ ĦôǉÝĆ āÊŀôāÊÊĆȒ
Kuntalaisten
hyvinvoinnin
edistämiseksi tehdyt päätökset johtivat kustannusten rajuun kasvuun ja kuntalaisia eriarvoistaviin toimintojen supistamissuunnitelmiin.
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ĆôôÙÝĆ āÝòôǉÊąôĦÝÝĆ ī¼ŀĊôīteena kuntalainen hyvinvoinnin
keskiössä!
ĆǉĊĆ9ÊïïĂįĆÙ

Katri Roivainen
opiskelija, YTK
Kirkonkylä

336
Milla Kosonen
sairaanhoitaja
Arola

337
Roosa Kurki

Enni Pöykkö

ŇģôǉÊĀÊ
Kirkonkylä

ŇģôǉÊĀÊ
Kirkonkylä

364
Marja Teppinen

tradenomi, maanviljelijä
Saari

353

366
Reijo Tilvis

professori emeritus,
erikoislääkäri, Kirkonkylä

376
Lauri Ylimartimo
ŇģôǉÊĀÊ
Sääksjärvi
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Nyt tarvitaan rohkeutta kehittää palveluja
Ei ollut helppoa Irja Askolalla

lĊīÝįįÙôĦīįĦĊĆąŇĒĦą¼òÙĊĂĂôĦįįĦȌ āĊĦā¼ òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝÝī
Ħ¼¼ŀ¼īĂÊòīÝÊāÝòôǉÊąÊÊĆįįĦô¼ ī¼ĠĊĀ¼ òįĊĂÝòīô¼ ¼Ħįāā¼ôĦī¼¼Ćȋ GĊāĊ įįÙôĦīįĦī¼ ŀĊôÙ¼¼Ć
āįŀ¼ī¼ ĦįįģÝāĦô ÙôôĂôāôĂĠ¼ôĂįāĦôȌĀĊĦĦ¼ĀĊā¼ôĆÝĆą¼¼āįĆī¼Ħ¼¼
ĂÊòīÝÊāÝòôǉÊąÊÊĆĀ¼āĊāÝôĂÝą¼¼ĆÝģôĂ¼ôĦô¼īĊôąôĆī¼ą¼ĂĂÝĀ¼ȋ
f¼ĂāôĆĆĊī Ā¼Ýī¼¼Ć ąįįī¼ą¼Ć

Tukea arkeen
$ąąÝ ĦôôĦ ģ¼īā¼ôĦÝ īÝģŀÝŇĦĊĆïÝĂąô¼ ĠÝĂāÊĦīÊÊĆ ĂôĦÊÊąÊĂĂÊ
òĊôī¼ŀô¼īŇĒĆīÝāôĀĒôīÊȌŀ¼¼Ć¼ĦôĊôī¼ ĠôīÊÊ ŀĊôÙ¼ īÝòÙÊ įįÙÝĂĂ¼
ī¼ŀ¼ĂĂ¼ȋ$ąąÝŀĊôĊÙĊǉ¼¼ȌÝīīÊ ĠÊôŀÊāĊÙôĦĦ¼ ĊôģÝôĂÝŀ¼ Ă¼ĠĦô ī¼ô āĊįĂįĦī¼ ĠįÙĊĆĆįī ĆįĊģô
ĠÊÊĦÝÝ ÝģôīŇôĦ¼Ħô¼ĆīįĆīôĀĊôÙÝĆ
īįīāôǉ¼ŀ¼āĦô Ā¼ òĊôÙÝǉ¼ŀ¼āĦôȌ
ŀ¼¼Ć īįÝĆ ĠôīÊÊ īĊīÝįīį¼ ĠÝģòÝôÙÝĆ ¼ģĀÝĦĦ¼Ȍ ĠÊôŀÊāĊÙÝôĦĦ¼Ā¼āĊįĂįôĦĦ¼ȋl¼ą¼ĂĂ¼ī¼ŀ¼ĂĂ¼ ĦŇģĀÊŇīŇąôĦŀ¼¼ģ¼ĦĦ¼ ĊĂÝŀ¼ī
¼ôāįôĦÝī ī¼ģŀôīĦÝŀ¼ī ¼ģĀÝĦĦ¼ ī¼Ġ¼òīįŀ¼¼ òįĊĂÝĆĠôīĊ¼ Ā¼ ā¼ĆĆ¼īīÝĂį¼ȋ pÝģŀÝŇÙÝĆòįĊĂĂĊĆ
ÝīÊĠ¼ĂŀÝĂįī ĠįĊĂÝĦī¼¼Ć ŀ¼Ġ¼įǉ¼ŀ¼ī ŀĊôą¼ŀ¼ģĊĀ¼ ĦÝĂĂ¼ôĦīÝĆ
¼Ħô¼ā¼ĦģŇòąôÝĆ āÊŇǉĒĒĆȌ ĀĊīā¼ ī¼ģŀôīĦÝŀ¼ī òÝĆāôĂĒāĊòī¼ôĦô¼
Ġ¼ĂŀÝĂįĀ¼ȋ
pĊôŀĊĆ òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝÝĆ Ċģ-

KULTTUURIMEIJERI
ï¼ĆôĦ¼¼īôĊĆĀ¼īįĂÝŀôÝĆĠÊÊǉÊĀôÝĆ ĊĂÝŀ¼Ć ģĊòāÝôī¼ Ā¼ ÝĆĆ¼āāĊĂįįĂĊǉĊąô¼ įįĦôÝĆ īĊôąôĆ-

ī¼ą¼ĂĂôÝĆ āÝòôǉÊąôĦÝĦĦÊ ĦôôīÊ
òįĊĂôą¼ǉ¼Ȍ ÝǉÊ įįÙôĦīįāĦÝī
òÝģÊǉÊŀÊī įĦÝôĆ ÝĆĦôĆ ôòąÝī-

īÝĂŇÊĀ¼āŇĦÝÝĆ¼Ă¼ôĦī¼ąôĦī¼ȋ
Sinikka Ekonen

Kun lapsi sairastaa, on hoitoon päästävä nopeasti
āÊģôĂĂÝĀ¼īāĊòĊôīĊĊĆȋ
FĊĦ ÝĆ ĊĂôĦô Ħ¼¼Ćįī āÝīÊÊĆ
āôôĆĆôȌĊĂôĦôĆ¼Ā¼ĆįīĦ¼ôģ¼¼ĆĂ¼ĠĦÝĆ ā¼ĆĦĦ¼ ĠÊôŀŇĦīŇāĦÝÝĆ Ā¼
ŀôÝĆŇī ąĊĆôĆāÝģī¼ôĦÝĦīô òĊôīĊòÝĆāôĂĒāįĆĆ¼Ć¼ôā¼¼ȋ
GįĆ ôòąôĆÝĆ ĊĆ òÊīÊÊĆīŇĆŇī
ī¼ô Ħ¼ôģ¼ĦȌ ĠôīāôÝĆ ĆÝǉôā¼¼ŀ¼āāÝôÙÝĆīÊŇǉÊąôĆÝĆĊĆŀ¼ôāÝ¼¼
āĊāÝĆÝÝĂĂÝāôĆĆÝīôĆāÊŇǉÊĀÊĂĂÝȋ
fįòÝĂôąÝĦĦ¼ ¼ąą¼ǉôī¼ôīĊôĆÝĆ
òĊôī¼Ā¼ĠŇĦīŇŇāŇĦŇąÊÊĆĊôāÝ¼ī
Ā¼īāĊāŇĦŇąŇāĦÝī Ā¼ ¼ģŀôĊôą¼¼Ć
òĊôÙĊĆ ī¼ģĠÝÝĆ ĆĊĠÝ¼ąąôĆ Ā¼
Ġ¼ģÝąąôĆāįôĆĆÝǉôŀ¼Ħī¼įĦīÝĆ
ĠÝģįĦīÝÝĂĂ¼ȋ
GÝįĦĊīÝĂĂ¼ īįĂôĦôāôĆ ĊĂĂ¼ āÊŇīĒĦĦÊ ŇāĦô āôôģÝÝĂĂôĦÝĆ òĊôÙĊĆ
Ġ¼ĂŀÝĂįĆįąÝģĊȌĀĊĦī¼¼ŀįĆĦ¼¼
ŀÊòôĆīÊÊĆ Ġ¼ģôĦĦ¼ īįĆĆôĦĦ¼ ĊĂô
ŀįĊģĊā¼įÙÝĆ¼ôā¼ąôāÊī¼ò¼ĆĦ¼ȋ LŇī ĦôôòÝĆ ąÝĆÝÝ Ġ¼òôąąôĂĂ¼¼Ć Ġ¼ģô ĠÊôŀÊÊȌ ĀĊĂĂĊôĆ ĊôģÝÝī Ġ¼òÝĆÝŀ¼ī ī¼ô Ħ¼ôģ¼Ħī¼ŀ¼
ĂÊòīÝÝĀĊĆĊǉ¼ą¼¼ĆĠÊôŀŇĦīŇāĦÝÝĆȌ ŀ¼ôāā¼ ĊĂôĦô ŀĊôĆįī Ħ¼¼Ù¼
¼ŀįĆĠįòÝĂôąôīĦÝȋ

”Helvetti on täynnä pappeja
ja piispoja ellette tee parannusta synneistänne. Kun jatkat tätä rataa, olet helvetissä ikuisesti luoden siellä hiiliä loputtomasti. Olet kuvottava ämmä. Sinut pitäisi polttaa roviolla. Isä - Irja Iljetys.”
Näin tervehtivät ”kristikansan laupeuden edustajat”
Suomen ensimmäistä naispiispaa, Helsingin piispa Irja
Askolaa vuonna 2010 hänen
valintansa innoittamina.
Irja Askolan elämäntaivalta Lauritsalan teollisuuspaikkakunnan yksinhuoltajaäidin tyttärestä erittäin kirjavien, monivaiheisten polkujen, kulkujen kautta Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon
piispaksi kuvaa erinomaisen
elävästi tietokirjailija Anne
Mattsson kirjassaan ”Irja Askola” (Kirjapaja 2021, 336 s).
Mattsson on aiemmin kirjoittanut laadukkaat elämäkertateokset Sylvi Kekkosesta, Seela Sellasta ja Tellervo
Koivistosta, eikä laatu heikkene Irja Askola- elämäkerrassakaan. Kirja on sujuvaa,
erittäin mielenkiintoista luettavaa.

vaa vailla uskonnon painetta. Päähenkilö Irja Askola on
oman uskonsa ja muidenkin
uskontojen suhteen avarakatseinen, suvaitseva, mikä
ei miellytä ollenkaan kaikkia
Suomen kirkon piirissä.

Millainen kirkko?
Askolan elämäkertateos on
erittäin osuva kuvaus suomalaisen kirkon sisäisestä tilasta: vanhoilliset vastaan uudistusmieliset. Ensimmäisen
naispiispan valinta Helsinkiin
2010 ei ollut mikään läpihuutojuttu.
Äänestyksessä Irja Askola sai 591 ääntä, vastaehdokas kirkon sisäpiiristä Matti Poutiainen sai 567 ääntä .
Kun Askolan voitto oli näin
pieni, riitti vastustajia paitsi Helsingissä, myös ympäri
Suomea. Silloin erilaiset törkeät ja vielä törkeämmät vihapostit täyttivät Irja Askolan postilaatikot.
Tämä törkyposti on päätynyt talteen Helsingin Yliopistoon antamaan kuvaa ”kristillisestä suvaitsevaisuudesta”.

KULTTUURIPALVELUT OHJELMA KEVÄT 2022
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Työläistausta

Sinkku runoilija

Mikko Alatalo 70 v Juhlakiertue (25€)

4.2.2022

Mattsson kertoo monipuolisen kuvaavasti Irja Askolan
lapsuuden ja nuoruuden, jota sävytti poliisi-isän varhainen poismeno, alkoholismikin. Irja löysi äidin lisäksi tukea sukulaisista, teollisuusyhteisössä autettiin toinen
toistaan. Sieltä nuori Irja ammensi ensimmäiset yhteistoiminnan, auttamisen periaatteet, jotka ovat sävyttäneet hänen toimintaansa koko myöhemmän elämän.
Mattssonin kirjan erityinen ansio on sen vähäinen
paneutuminen kristikansan,
Raamatun opillisiin kysymyksiin, teorioihin.
Kirja on sujuvaa luetta-

Piispana Irja Askola tuli läheiseksi tavallisille ihmisille, jollainen hän itsekin taustaltaan
oli. Ei ollut teologian tohtori,
ei tullut pappissuvusta. Hän
puolusti naispappeja, homoja, lesboja ja monia muita.
Kirjaa lukiessa nousee esille Irja Askolan erittäin vahva
itsetunto, luottamus kuitenkin ihmisten hyvyyteen kaiken häneen kohdistetun paineen alla. Yöunet menivät,
turvamiehiä tarvittiin.
Eräs pakotie on runous, Irjan omia runoja on kirjaan
sopivasti sijoiteltu.

19.00

Jesse Kaikuranta 10v taiteilijajuhlakiertue (20€) 12.3.2022

19.00

Heikki Hela Duo (15€)

31.3.2022

19.00

Tange Del Norte ja Sami Pirttilahti

22.4.2022

19.00

Costello Hautamäki

7.5.2022

19.00

André Linman

13.5.2022

19.00

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN KONSERTTI KUNNANTALO AUDITORIO
Kotirintaman Naiset Eliina Mäkiranta
27.4.2022
18.00

O-

m

KITARAKLUBI MIKKO IIVANAINEN
Kulttuurimeijerillä kerran kuukaudessa tiistaina klo 19.00
Mikko Iivanaisen isännöimällä kitaraklubilla kevään vieraat ovat:
22.2. Jarmo Saari̳͘͘˫˫̩ˬ̩͘Peter Engberg
26.4. Varre Vartiainen̳͘͘˪˰̩ˮ̩͘Heikki Ruokangas

HeM

K¼ģģ¼ĦāįįĦĦ¼ ŇāĦôŀįĊīô¼¼ĂĂ¼
Ă¼ĠĦÝĂĂ¼Ćô ĆĊįĦô āįįąÝ ǓǏ ¼ĦīÝÝĦÝÝĆȋ ¼ôāā¼ ĊĂÝĆ Ħ¼ôģ¼¼ĆòĊôī¼Ā¼ȌÝĆĊĂÝĂ¼ĦīÝĆĦ¼ôģ¼įāĦôÝĆ¼Ħô¼ĆīįĆīôĀ¼Ā¼òįĊĂôĊą¼Ħī¼
Ă¼ĠĦÝĦī¼ Ħ¼ô òÝīāÝĂĂôĦÝĦīô ¼ôŀĊī
ĦįąÝĆÝą¼¼Ćȋ
$īĦôĆGÝįĦĊīÝĆĦôŀįĀÝĆįįąÝĆôĦī¼āôôģÝÝĂĂôĦÝĆòĊôÙĊĆĆįąÝģĊĆȌĀĊĦĦ¼ĊĂôāÊŇīĒĦĦÊī¼ā¼ôĦôĆĦĊôǉĊĠ¼ĂŀÝĂįȋ Kįįī¼ą¼Ć īįĆĆôĆĊÙĊīÝĂīį¼ĆôòįĊĂôā¼ĦŀĊôĆôôĆ
āĊŀ¼āĦôȌ ÝǉÊ ĦĊôīôĆ 9tlȍôĆ ĠÊôŀŇĦīŇĦ¼ĠįȥĆįąÝģĊĊĆȌ ŀ¼ôāā¼
ĦôĆĆÝ ĊĂôĦô Ħ¼¼Ćįī ĦĊôǉ¼¼ ŀ¼Ħī¼āĂĊǑǏĀÊĂāÝÝĆȋ
lôÝĂīÊ ī¼ā¼ôĦôĆĦĊôǉĊ īįĂô ĂÊòÝĦ ŀÊĂôǉĒąÊĦīôȋ 9Ċôī¼Ā¼ ÝĆĦôĆôòąÝǉÝĂôȌÝǉÊĦĊôǉÝĂôĆĆįąÝģĊĊĆĀĊīÊòÊĆ¼ôā¼¼ĆȌąįǉ¼
ŇąąÊģĦôĆīôĂ¼ĆīÝÝĆȌāįĆĦÝĂôīôĆ
ÝǉÝô GÝįĦĊīÝĦī¼ āįā¼¼Ć ŀ¼Ħī¼ĆĆįīĀ¼āŇĦÝĊĂôĂ¼ĠĦÝĦī¼ȋ
l¼ôĆòŇŀÊīòĊôīĊȥĊòĀÝÝīĀ¼ĂįĠ¼įāĦÝĆȌ ÝǉÊ ĀĊĦ īôĂ¼ĆĆÝ Ġ¼òÝĆôĦôȌŀĊôĦôĆŀôÝÙÊĂ¼ĠĦÝĆĦįĊģ¼¼Ć9ŇŀôĆāÊÊĂĂÝȋLÊôĂĂÊĊòĀÝôĂĂ¼
ĠÊģĀÊĦôąąÝŇĒĆŇĂôȋlÝįģ¼¼ŀ¼Ć¼
¼¼ąįĆ¼ąÝĆôąąÝŇāĦôīŇôĦĂÊÊ-

Meijerin Aukio 1, 04600 Mäntsälä
»ñƖñŀƭƵŦñřñŝğŨƭğƙņ̫͘ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘͘

eE

Uusia tapoja

ŀįĊÙÝĆāįĂįǉį¼ĦÝĆĠÝģįĦīÝÝĂĂ¼ȌąôāÊą¼¼āįĆī¼ĊĆĊĆĆôĦīįĆįī Ġ¼ĂŀÝĂįĀÝĆ āÝòôǉÊąôĦÝĦĦÊ
Ā¼ īÝòĊāā¼¼ĦĦ¼ īįĊǉ¼ąôĦÝĦĦ¼Ȍ
āĊĦā¼ąįįīą¼¼āįĆĆ¼īò¼Ăį¼ŀ¼īĂÊòīÝÊĠÝģÊĦĦÊīįĊǉ¼ą¼¼Ć
Ġ¼ĂŀÝĂįī Ħ¼ą¼ĂĂ¼ ĀÊģāÝŀÊĂĂÊ Ā¼
ÝÙįĂĂôĦÝĂĂ¼ī¼ŀ¼ĂĂ¼ȋ

eL

KĊĆô ÝĠÊôĂÝÝ ¼ĂįÝįįÙôĦīįāĦÝĆ
ĀÊģāÝŀŇŇǉÊĀ¼įĦāĊĊȌÝǉÊāįĆīôÝĆąÝĆĊīā¼Ħŀ¼ŀ¼īįįÙôĦīįāĦÝĆ
ąŇĒīÊ ÝĆīôĦÝĦīÊÊĆȋ pĊĦô¼Ħô¼ĦĦ¼ ĦĊīÝąÝĆĊī ā¼Ħŀ¼ŀ¼ī ģôôĠĠįą¼ǉ¼ĦôôīÊȌąôĂĂ¼ôĦÝĆò¼ĂĂôĆĆĊĆ
ā¼įǉ¼ Ġ¼ĂŀÝĂįī ĀÊģĀÝĦīÝīÊÊĆȋ
HÊÊāÝīôÝīÝÝĦĦÊāÝòôīÝīÊÊĆįįīī¼ īÝāĆĊĂĊïô¼¼ Ā¼ įįĦô¼ ā¼ĂĂôôī¼
ĂÊÊāāÝôīÊȌĦĊĦô¼¼ĂôĠįĊĂÝÝĆāĊòÙôĦīįį ŇòÊ ĦįįģÝąĠô¼ Ġ¼ôĆÝôī¼Ā¼ĂôĦÊāĦôāĊāĊòĊôīĊ¼Ă¼ĂĂ¼ĊĆ
īĊôŀÝôī¼Ġ¼ĂāāĊĀÝĆĆĊĦī¼ąôĦÝĦī¼ȋ GįĆ Ħ¼ą¼¼Ć ¼ôā¼¼Ć āįĆĆ¼ī
āôĠįôĂÝŀ¼ī ģ¼òĊĀÝĆ ģôôǉÊąôĦÝĆ
ā¼ĆĦĦ¼Ȍ ŇòīÊĂĒ ¼Ăā¼¼ ŀ¼ôāįǉ¼¼
ą¼òÙĊǉĊą¼Ăī¼ȋôĆĊ¼Ć¼īôÝĆÊ
ĆÊŇǉÊÊ ĊĂÝŀ¼Ć ĦÝȌ ÝǉÊ òŇŀôĆŀĊôĆīô¼ĂįÝ ĊĠĠôô īÝāÝąÊÊĆ ¼ĦôĊôī¼įįÙÝĂĂ¼ī¼ŀ¼ĂĂ¼ȋ
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Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi
Kuva Elina Alanko

T

LIPUNMYYNTI
Liput 10€ sekä ovelta käteisellä että ennakkomyynnissä käteisellä ostettavissa kuluvan
kuukauden alussa Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa. Tammi-helmikuun ennakkomyynti
avattu Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa 1.1.2022 alkaen. Mahdollisesta sähköisestä
lipunmyynnistä ilmoitamme kunnan www-sivuilla ja Facebookissa.
Toimimme kaikissa tapahtumissa turvallisesti ja tarkistamme koronapassin ovella.
Pidätämme oikeuden muutoksiin epävakaan ja muuttuvan koronatilanteen vuoksi.

Milla Kosonen

Mäntsälän Keskusta ALUEVAALILEHTI
f¼ôĆĊĦąÊÊģÊȍǐǐǏǏǏāĠĂȕF¼āÝĂįȍKÊĆīĦÊĂÊ
p¼ôǉĊȍKÊĆīĦÊĂÊĆGôģĀ¼Ġ¼ôĆĊȘ ôÝĦīôĆīÊĂ¼ĆāĊPŇ
f¼ôĆĊĠ¼ôāā¼ȍHÝòīôĦÝĠÊīPŇȌpįįĦįĂ¼
pĊôąôīįĦȍKÊĆīĦÊĂÊĆGÝĦāįĦī¼Ćŀ¼¼ĂôīŇĒģŇòąÊ
K¼āĦ¼Ā¼ȍGÝĦāįĦī¼ĆKÊĆīĦÊĂÊĆāįĆĆ¼ĂĂôĦĀÊģĀÝĦīĒģŇ

MÄNTSÄLÄN KUNNAN
KULTTUURIPALVELUT p. 040-3145 397
®āŀřŽƖųơƭņ̫͘ƭñƙŖñ̩řƵƵơğŝñΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘
(kulttuurisihteeri)
Facebook: Mäntsälän kunta, kulttuuripalvelut
ǎǎǎ̿ơņǍƵƭ̫͘ǎǎǎ̩ŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘

Irja Askolan elämäkerta on myynnissä Mäntsälän Kipakirjakaupassa.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue
Aluevaalit

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit,
joissa valitaan aluevaltuustot
hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut
sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan
järjestäminen. Jatkossa niistä
vastaavat hyvinvointialueet.
Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää
aluevaltuusto.
Asuinpaikkasi määrittelee,
minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta
sekä pelastustoimesta vastaa
jatkossakin kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan maakuntaa.

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä
vuoden 2023 alusta alkaen.
Käytä ääntäsi toimivien palvelujen puolesta! Hyvinvointialueen tehtäviä: Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Sosiaalihuolto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Työikäisten palvelut, Ikääntyneiden palvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Oppilas- ja opiskelijahuolto, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Pelastustoimi.

Keusoten 3700 työntekijää
tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueen
kuntalaisten parhaaksi. Tulevan hyvinvointialueen myötä henkilöstön määrä nousee
noin 4100 työntekijään. Vuoden 2021 aikana on henkilöstön vaihtuvuudessa ja saatavuudessa ilmennyt heikentymisen merkkejä. Keusotesta

Miten toimin aluevaaleissa?
Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistiin vaalien tietoja tulospalvelussa 23.12.2021. Puolueiden ja ehdokkaiden omaan vaalimainontaan kannattaa myös tutustua.
Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitettiin äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus
äänioikeudesta lähetettiin sinulle Suomi.ﬁ -palveluun.
Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan
vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

jaamiseen ja organisointiin
kykenevää järjestäjää. Hyvinvointialueen ei siis tarvitse tuottaa kaikkea itse, mutta
sen on kyettävä järjestämään
palveluiden tuotanto siten,
että sote-palveluiden kattavuutta, laatua ja hintaa koskevat tavoitteet saavutetaan.
Valitettavasti missään ei
kuitenkaan ole määritelty
suoraan, kuinka paljon järjestäjän on tuotettava itse.
Se ratkaistaan käytännössä
tulevilla hyvinvointialueilla.
Kesällä hyväksytyssä lainsäädännössä kuitenkin linjattiin,
että yksityisiltä ja järjestöiltä ostettavat palvelut ovat
luonteeltaan täydentäviä.
Mitä tällä tarkoitetaan?
Julkisia palveluja täydentävällä palvelulla tarkoitetaan

Muista äänestää aluevaaleissa!
Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.
Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

mastamme palveluineen, laboratoriosta, kuvantamisyksiköstä, hoitajien monipuolisista palveluista, mm diabetes-, astma-, haavahoitajista,
läsnälääkäreiden palveluista
ja soveltuvin osin etälääkärin
palveluista.
Potilastoimiston pistettä,
johon voi kävellä varaamaan
aikaa ja kysymään neuvoja,
mikä meille jo luvattiin Keusoten kokouksessa (koronan loppuessa).
Alueellistaminen, keskittäminen ja rakenteiden keventäminen ovat olleet sanoja,
joiden varjolla on heikennetty palveluja monella eri saralla. Nämä tehdään säästöjen
nimissä, mutta pitkässä juoksussa se on hyvin kyseenalaista ja jopa lisää kuluja toisessa

on eläköitymässä 250 henkilöä vuoteen 2024 mennessä. Henkilöstön vaihtuvuus
oli 14 % vuonna 2020, mikä
verrattuna muiden kuntayhtymien 3-6 %:n vaihtuvuuteen on melkoisen suuri. Tilanne jatkui samansuuntaisena myös vuonna 2021. Tehtävähakuja kohtaan osoitettu kiinnostus oli vähäistä, sillä
keskimääräinen hakijamäärä
tehtävää kohden oli 1,5 hakijaa. Nollahakuja oli lääkärien
ja sairaanhoitajien tehtäviin.
Olen erityisesti huolissani nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön pysyvyydestä tulevan
hyvinvointialueen palveluksessa. Vaihtuvuuden juurisyiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on tärkeää. Keskusteluissani työntekijöiden kanssa esiin nousevat käytännön kokemukset
kuten suuri työkuorma, yli-

otea työnantajana ei myöskään haluttu suositella ystäville tai työtovereille. Positiivisina asioina koettiin työpaikan hyvä yhteishenki ja mahdollisuus etätyöskentelyyn.
Paljon on siis vielä tehtävä
töitä vetovoimaisen työpaikkaimagon eteen, jotta strategian mukainen tavoite saavutettaisiin vuonna 2025.
Voisiko ratkaisu henkilöstön pysyvyyden vahvistamiseen löytyä arkipäivän tekemisestä? Työntekijöinä meille
kaikille työn tavoitteet ja tekemisen sujuvuus, työtä tukevat järjestelmät ja välineet
sekä selkeät toimintatavat
luovat raamin työn hallittavuudesta. Tämän vuoksi palveluprosessien, palvelusisältöjen ja yhteisten toimintatapojen määrittäminen ja yhteinen tietoisuus niistä ovat
keskeisiä. Johdon tehtävänä
olisi näyttää selkeä suunta,

miten palvelutuotantokokonaisuus saataisiin toimimaan.
Ja mielellään vielä siten, että
sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöitä kuunnellaan ja
heidän ammatillista kokemustaan hyödynnetään työn
kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on syytä
pitää kiinni, sillä kilpailu on
kovaa muun muassa puheterapeuteista, psykologeista,
sosiaalityöntekijöistä ja sairaanhoitajista. Keskusteluissani työntekijöiden kanssa
esitettiin myös keinoja henkilöstön pysyvyyden varmistamiseksi. Näitä ovat muun
muassa hyvät työolosuhteet, urakehityksen mahdollistaminen, luottamuksen
osoittaminen sekä arvostetuksi tulemisen tunne, osallisuus ja kuunteleminen päätöksenteossa sekä erityisesti
ylimmän johdon läsnäolo ar-

jen työssä. Näiden lisäksi liian hitaasti edennyt palkkaharmonisaatio olisi tarpeen
saattaa pikaisesti päätöksen.
Työurani aikana olen pitänyt itselleni ohjenuorana sitä, että johtajuus on ansaittava henkilöstön taholta. Tämän vuoksi pidän suotavana,
että ylemmän johdon johtamisarvioinnit toteutettaisiin vuosittain. Niistä voisi itse kukin oppia jotakin. Erään
irtisanoutuneen hoitajan sanat antoivat toivoa tulevaisuuteen. Hän totesi: ”Voisin
vaikka tullakin takaisin hyvinvointialueen palvelukseen, mikäli työolosuhteet
muuttuisivat paremmiksi”.

työvoiman saanti, vastata
yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten
kasvua.
Siinä se on sanottuna kaikki mitä tulevalle hyvinvointialueemme 1.3.22 valittava ja
1.1.23 työnsä aloittava Hyvinvointialueen valtuusto vastuulleen saa.

Kaiken uudistuksen taustalla tulee olla myös aukoton,
eduskunnan hyväksymä lainsäädäntö, jolla turvataan ihmiselle hänen tarvitsemansa apu.
Lähdemme siitä,
että
eduskunta lopullisesti siunaa lait ja varmistaa rahoituspohjan hyvinvointialueille, jolla turvataan kansalaisil-

le yhdenvertaiset, laadukkaat
SoTe- ja pelastustoimen palvelut. Silloin ei tarvitse erikseen enää perustella lähipalveluiden olemassaoloa kuntalaisille, vaan ihmiset voivat luottaa peruspalveluiden saatavuuteen ja toimimiseen uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.
Faktaa vai ﬁktiota... sitä

kannattaa puntaroida, kun
aluevaalitkin ovat pian lähellä. Äänestämällä voi parhaiten ottaa kantaa ja vastuuttaa näin tulevat päättäjätkin.

si terveyspalveluiden tuottajaksi alueellaan.
Näin ollen sekä kuuden
kunnan ja Keusoten toiminnasta puuttui se tärkein elementti, eli asukas/potilas.
Asukas eli potilas oli piiloitettu rakenteisiin ja laitostensa sekaan. Miltään taholta ei tullut esille koko soten
perimmäinen tehtävä ja tarkoitus: Ihmisen Pääsy Lääkäriin, Tutkimuksiin Ja Hoitoon.
Alkurysäyksessä tehtiin
muitakin valtavia virheitä
mm siinä, että kuntien terveyden huollon henkilöille annettiin usean vuoden
ansiotakuu, kun työnantaja vaihtuu. Hyvin harkitsematon virhe oli se, että kuuden kunnan terveysalan henkilökunta siirrettiin lähes yhtä jalkaa uuden työnantajan
palvelukseen, Asia, joka kaikille Keusoten palveluja käyttäjille tuli selväksi, oli hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden siirto yhdelle toimijalle.
Liian massiivinen ja toimitusaikoja huomioimatta äkillinen järjestelmän muutos ai-

heutti katastroﬁn niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.
Nämä valtavat synergiaedut (etu ja yhteistyö), jotka näillä toimenpiteillä menetettiin, ovat miljoonien luokkaa kustannuksilla mitattuina. Näiden hyötyjen tahallinen menetys tuntuu tänä päivänä Keusoten kustannuksissa. Koska niitä ei saada takaisin, kärsitään niistä pitkään.
Edellä on kuvattu niitä perussyitä, jotka sysäsivät Keski-Uudenmaan Keusoten ja
kuntien toiminnalliset saavutukset sekä kehityspyrkimykset lähtökohtaisesti täysin virheelliseen tilaan. Keusote innostuneena organisaationa lupauksensa mukaan,
ryhtyi kehittämään alueen
hallinnollista terveysalan toimintaa massiivisilla yksioikoisilla päätöksillä. Kun ihan alkuun olisi pitänyt laittaa päähuomio ihmisten pääsyyn
lääkäriin ja hoitoon.
Kuuden kunnan virheet
olivat koko prosessin alkusuunnittelun ja toteutuksen

puute. Koska kysymyksessä
oli ja on näin suuri ja mittava
uudistus, joka sisältää eräänlaisen fuusion tyyppisen sopeutuksen henkilöstön ja resurssien muodossa.
Kuntien olisi pitänyt palkata Suomen liike-elämän ja
terveydenhuollon ammattilaiset, joilla oli aikaisempaa
kokemusta saman tyyppisestä toiminnasta tai ainakin
suuresta fuusiosta, suunnitelemaan alusta asti. Lähtökohtanaan alkuperäinen soten
toteutus, miettimällä ja vastaamalla ensin kysymyksiin:
Miksi Keusote toimii kuntien alueella? Vastaus on yhtä kuin Liikeidea. Mikä on Keusoten toiminta-ajatus? Vastaus on yhtä kuin Tekotapa ja
tehtävä.
Kaikesta huolimatta ei pidä syyttää ketään, sillä jälkiviisaus on se helpoin laji.
Henkilöt, jotka ovat olleet tai
ovat edelleen toteuttamassa
näitä asioita, tarvitsevat tukea ja kannustusta asioiden
muuttamiseksi alkuperäisen
soteuudistuksen tavotteiden

työt, vähäinen vaikuttamismahdollisuus oman työn kehittämiseen, heikko kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja se,
että hankkeita on liikaa. Työilmapiirikyselyn tulokset vahvistavat, että sosiaalityöntekijät, lääkärit ja sairaanhoitajat kokevat myös työpaineita ja epävarmuutta työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn. Näiden lisäksi jatkuva
raportointi ja kehitystyö vie
lähiesimiehen aikaa oman
yksikkönsä johtamiselta.
Keusoten ulkoista ja sisäistä työnantajakuvaa selvitettiin vuonna 2021. Lopputulos oli lohduton ja karu, sillä työnantajakuvaa pidettiin huonona ja vain pieni osa vastaajista piti Keusotea mahdollisena työnantajana. Sisäisessä työnantajakuvassa korostui työntekijöiden kokema kannustuksen
ja arvostuksen puute. Keus-

Pirjo Vainio
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveystieteiden maisteri
Aluevaaliehdokas, Kok.
Keusoten
yhtymähallituksen jäsen

SoTe- ja Pelastuspalvelut lähipalveluina
sitä, että ostopalvelut eivät
vähennä tarjolla olevia julkisia palveluja. Jos vähentäisivät, joko vastaavassa suhteessa tai osittain, niin silloin
puhuttaisiin julkisia palveluja
korvaavista palveluista.
Ongelma on nyt se, että poliittisessa keskustelussa
nämä kaksi asiaa – täydentävyys ja korvaavuus – on tarkoituksellisesti sotkettu. Esimerkiksi Elinkeinoelämän
Keskusliitto (EK) on toistuvasti väittänyt, että palvelut
on yhtiöitettävä siksi, järjestäjä ei voi samanaikaisesti olla tuottaja.
No, miksi ei voisi olla?
Näinhän oli silloin, kun sotepalvelujen tuottaminen oli –
ja valtaosassa kunnista edelleen on - kuntien itsensä vas-

tuulla. Ja toki näin on myös
muissa julkisissa palveluissa,
kuten koulutuksessa. Ei niitäkään ole korvattu ostopalveluilla.
Miksi kielenkäyttö on epäselvää?
Keskeisin syy on nähdäkseni se, että kansalaisten tuki julkisille palveluille on pysynyt vahvana. Julkisissa palveluissa he kokevat saavansa
veroilleen vastinetta eivätkä
usko, että verovarojen kanavointi yksityisille, voittoa tavoitteleville tahoille, parantaisi sote-järjestelmä toimivuutta kokonaisuutena.
Sen sijaan yksityiset palvelut voisivat toki täydentää
julkisia palveluja silloin kun
oma tarjonta tökkii. Mutta
eivät ostopalvelut silloinkaan

aivan ongelmattomia ole. Jos
jotakin palvelua pitäisi lyhyellä varoitusajalla hankkia lisää yksityisiltä, myyjä voisi
hinnoitella palvelunsa, miten
haluaa.
Ja näin on myös käynyt.
Alimitoitetun oman tuotannon vuoksi sekä kunnat että kuntayhtymät ovat toistuvasti ostaneet palveluita moninkertaisella yksikköhinnalla omaan tuotantoon verrattuna. Eikä ole harvinaista, että jo kilpailutettuja sopimuksia on kesken kauden avattu
uudelleen hinnoiteltaviksi.
On myös ymmärrettävä,
että alueelliseen, ns. rajatun
julkisuuden sopimiseen liittyy huomattava korruptioriski. Meillä ei vieläkään ole
lainsäädäntöä julkista tehtä-

päässä. Kriteerejä on kiristetty mm. niin, että yksi hoitaja
kotihoidossa sekä kotisairaalassa ajaa yöllä kolmen kunnan väliä.
Ikäihmisten päivätoiminnan muutokset koskettavat
kaikkein kovempaa heihin,
jotka muutenkin ovat yksinäisiä ja viettävät aikaansa
yksinään.
Ennaltaehkäisevänä muotona asia on hyvä, vaikkakin painotus siirtyy kunnan,
seurakunnan ja vapaaehtoisten toimintana tapahtuvaksi. Vaativa päivätoiminta on jo meiltä loppunut nykymuodossaan ja aiemmin
omaishoitajat saivat vapaata,
kun omaiset pääsivät päivätoimintaan virkistäytymään.
Palveluita viedään etänä ja

digitaalisina muotoina ikäihmisten koteihin, ikäihmisten tv-kanavana, ihmisille,
jotka eivät osaa tai ymmärrä käyttää laitteita, jos niitä
edes on. Hoitaja käy ikäihmisen kotona pari tuntia jolloin
omaishoitaja saa ”vapaan”.
Rahallahan kyllä saa vaikka
mitä palveluita, mutta eipä
niihin ole kaikilla varaa.
Hoitajat ovat uupuneet ja
äänestäneet jaloillaan isoin
joukoin ja sama jatkuu edelleen. Keusotessa on massiivinen johtoporras asiantuntijoineen, eritysiasiantuntijoineen, koordinaattoreineen
ja esimiehineen, pelkästään
osassa ikäihmisten palveluja on 45 eritasoista esimiestä.
Voisiko heistäkin osan siirtää
työkiertoon tekemään työ-

tä, josta he niin mielellään
säästävät ja näkisivät mitä
työ ruohonjuuritasolla oikeasti on, ei ruoka- eikä vessataukoja, menet minuuttiaikataululla osoitteesta toiseen, kokea samaa riittämättömyyden ja syyllisyydenkin
tunnetta, kun et ehdi edes jutella asiakkaasi kanssa.
Henkilöstö, jota johtoporras ja esimiehet arvostavat, ei
lähde eikä vaihda työnantajaa, vaan pysyvät uskollisena
ja lojaalina työnantajalleen.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaaliehdokkaina on paljon loistavia hakijoita monelta eri alueelta, on
talousgurua, maisteria ym. ja
heitä siellä tarvitaan, mutta
tarvitaan myös ruohonjuuritason (ääni)torvia kuten Ke-

vää hoitavista osakeyhtiöistä,
joiden päätöksenteko ja sopimukset olisivat veronmaksajien tarkistettavissa.
Mitä tästä päättelemme?
Jos tavoite edelleen on ihmisten välisten sosiaali- ja
terveyserojen kaventaminen,
julkiset palvelut on pidettävä
julkisina. Jos tästä tavoitteesta annetaan periksi, ei ole mitään takeita siitä, että soten
alkuperäiset tavoitteet saavutetaan.
Markkinahinnoitellut palvelut eivät koskaan saa olla julkisia palveluja korvaava
vaihtoehto. Mutta ne voisivat olla julkisia palveluja täydentävä vaihtoehto.
Erkki Laukkanen
Aluevaaliehdokas (vas.)

Aluevaalit lähestyvät
Aluevaalien lähestyessä tietoisuus asiaan on hiljalleen lisääntymässä ja tietoa on tullut esiin julkisuudessa entistä
enemmän. Kyse on asioista,
jotka tulevat vaikuttamaan
kaikkien Keusoten asukkaiden elämään ja hyvinvointialueelle siirtymistä on jo
pohjistettu Keusote-muotoisena.
Sijaintimme Keusoten
pohjoispäässä irrallaan laajana kuntana muihin kuntiin verraten (paitsi Pornainen) tekee kulkemisen lähes
mahdottomaksi esim. Hyvinkään sairaalaan tutkimuksiin
tai lääkärin vastaanotoille,
kun täältä ei kulje poikittaisliikennettä ollenkaan.
Meillä on perusteltu syy pitää kiinni omasta terveysase-
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Henkilöstön osallisuutta on vahvistettava tulevalla hyvinvointialueella

Julkiset palvelut julkisiksi
Yksi sote-palveluiden tulevaisuutta koskeva kysymys on,
miten palvelut jatkossa tuotetaan. Tuotetaanko ne julkisina, yksityisinä vai kolmannen sektorin toimesta. Itse
suosin julkista.
Tässä perusteluni.
Sote-lainsäädäntö edellyttää vahvaa, tuotannon oh-

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

usoten kohdalla nähtiin, niin
asiat jäivät sinne, jos et tiennyt katsoa striimattuja kokouksia. Olen vahvasti sitä mieltä, että asioista täytyy tiedottaa myös kuntalaisille aktiivisesti ja edistää läpinäkyvyyttä päätöksenteossa.
Tarja Vierikko
Mäntsälä
aluevaaliehdokas, SDP

Sos- ja terveyspalveluja sekä
pelastustointa koskevan uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen

Antton Hägglund
Esh, eläkkeellä
Keusoten valtuutettu,
Hyte ltk vpj.
Aluevaaliehdokas, Mäntsälä

Keusoten ja kuntien liitto
Ennen nykyistä aluejakoa
kuntapäättäjille tuli selväksi, että koko Uusimaa on yksi
yhteinen sotealue. Pian tultiin
johtopäätökseen, että yksittäiset pienet ja keskikokoiset
kunnat menettävät mahdollisuutensa vaikuttaa sotepäätöksiin. Tämä siksi, että väestörakenteen mukaan Helsinki käytännössä enemmistöäänillään määräisi Uudenmaan
muiden kuntien soteasioiden
suunnasta ja kehityksestä.
Tästä syntyi kuuden kunnan kesken tarve tehdä pian
sellainen soteratkaisu, jossa
päätösvalta ja sotepalveluiden tuottaminen on omissa
käsissä. Näin syntyi ajatus Keusoten ja kuntien yhteistoimiliittymästä. Eli päätöksien
toteuttaminen ja vallan pitäminen omissa käsissä synnytti Keusoten.
Kuntien taholla asiaan liittyi muitakin tarpeita. Haluttiin eroon koko terveyssektorista ja luovuttaa se mieluummin ammattilaisille,
kuin tapella jatkuvasti nousevista kustannuksista sairaan-

hoitopiirissä. Samoin haluttiin päästä eroon perusongelmista, eli lääkäripulasta sekä
tutkimuksiin ja hoitoon pääsystä.
Näin kuusi kuntaa löysivät
toisensa ja ryhtyivät toteuttamaan Keusoten ja kuntien yhteenliittymää terveyspalveluiden osalta. Näin säilytettiin kuntien päätösvalta
sekä toimenpidevalta Keusotessa jonkinlaisen yhteistoimielimen kautta.
Hyvää tarkoittavien suunnitelmien ja toteutuksen seurauksena yhteistoiminta Keusoten kanssa lähti heti kättelyssä väärään suuntaan. Tämä siksi, että kuuden kunnan
ensimmäinen ja tärkein päämäärä oli säilyttää päätösvalta kunnissa, eikä luovuttaa sitä koko Uudellemaalle. Vasta toinen päämäärä oli siirtää
terveydenhoito täysin ammattilaisten käsiin. Kuntien
pääsy selville vesille sekä keskittymään kunnan muihin
tärkeisiin tehtäviin. Keusote
puolestaan ilmoitti heti alussa pyrkivänsä suurimmak-

saavuttamiseksi. Toivon, että
tämä kirjoitus antaa paremman tiedon ja käsityksen asioiden monisyisestä olemuksesta meille asiakkaille.
Mikään ihmisen aikaansaannos on harvoin täydellinen ja virheetön. Onneksi olemme niin ﬁksuja, että
tunnustamme sen. Pyydän
nyt hartaasti, että äänioikeutetut olisivat aktiivisesti äänestämässä ehdokkaita muutoksen aikaansaamiseksi.
Matti Ahonen
Omaishoitaja
Aluevaaliehdokas
Keskusta

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Vuoden 2022
KALENTERIT
myydään nyt.
Tervetuloa ostoksille!

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Uuden Vuoden
pakina

nakin meillä on muutamia
tonttuja ilmoittautunut
olevansa kiinnostunut ympärivuotisesta tonttupestistä, allekirjoittanut mukaan lukien. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eli
näillä mennään.
Yhä koneellistuvassa
ATK mualimassa, varsinkin
puhelinosastolla, olisi käyttöä vastaavalle puhelintontulle. Tässä vastausmalli telefooniin:
-Soititte juuri nyt vastaavalle toimihenkilölle varsinaisen toimihenkilön ollessa varattuna Vantaalla. Laita viestiä, jos olet lahjoittamassa varoja toimintaamme varten. Hyvää tulevaa Joulua kaikille toimintaamme tukeville. Laihat lahjoitukset myös tervetulleita.

OSA 35. Lähde: Jari Heikkilä

Ulkotulet, valosarjat
ja kynttilälyhdyt
Tulet riittävän etäälle rakennuksesta vie,
jottei tuulen mukana kulje seinustalle niiden tie.
Palamattomalle alustalle tulee tulet aina laittaa,
oman telineen hankintakaan ei haittaa.
Folioroihu keventyessään tuulen mukana
jään päällä luistaa,
tuuli myös roihun voi nurin suistaa.
Vesi palavan aineen astiasta ulos heittää,
tukahduttamalla palokohde tulee
sammuttaa/peittää.
3m etäisyydelle roihu
kulkutiestä tulisi saada,
ettei ohikulkijan vaatteet syty tai
joku sitä kaada.
Lyhdyn ilmatilassa (vähintään 1 litra) älä säästä,
tulee lämmön riittävän avoimesta aukosta
ulos päästä.
Lyhdyssä liekki näyttää kauniisti valoa valkeaa,
mutta liian pieni lyhty lämmöstä usein halkeaa.
Lyhdyn kiinnitykseen laita metalliketju
tai rautalanka,
jos siinä ei ole riittävän iso palamaton sanka.
Lämmössä poikki palaa puotinaru,
ylöspäin etäisyyttä riittävästi,
jottei nolosti pääty tämä taru.
Jätkänkynttilöistä vähintään
10m rakennuksiin matkaa,
tuulen mukana kipinät räystään alle matkaa.
Valosarjan kun ulos ostaa,
tulee suojaustaso (kosteudenkesto) vähintään
IP 44 luokkaan nostaa.

Uskoisin että tämänkaltaisille vastaaville tontuille löytyisi käyttöä monessa muussakin majassa: Jäisi turhat ihmepillerit sun
muut tilaamatta. Näinä
unohduksen aikoina valvova huomiotonttu voisi olla asiaa. Toimisi laajalla säteellä, mutta kuitenkin etänä.
-Hei te naapurit siellä! On
jäänyt valot päälle autoonne, ja liiteriinkin. Ihana koiranne ajoi kissamme puuhun. Hakekaa alas. Kiitos!
Näille päivystäville tontuille olisi omien seinien sisälläkin töitä. Isotkin lapset ovat kiltisti, kun tontut valvovat ympäri vuoden eri kohteissa. Kannattaa siis olla kiltteinä tämäkin vuosi. Ja varsinaiset tonttuihmiset keksivät
varmaan muitakin hyödyllisiä askareita tontuille koko vuodeksi. Näin se joulu vähän pilkottaa kaikille
ympäri vuoden siellä ylemmällä orrella. Turvallista
talven jatkoa toivottaa
Hermo Eines
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MÄNTSÄLÄ
ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20.

Alue, jolla vaalimainostaminen kielletty
ÄÄNESTYSALUEJAKO
1. Mäntsälä, eteläinen
2. Mäntsälä, läntinen
3. Mäntsälä, itäinen
4. Numminen
5. Ohkola
6. Arola
7. Saari
8. Sälinkää
9. Sääksjärvi

ÄÄNESTYSPAIKKA
Hepolan koulu, Sälinkääntie 78
Mäntsälän lukio, Lukiontie 2
Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
Arolan vanha koulu, Arolan kylätie 143
Saaren koulu, Vanha maantie 2
Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

!

Vaalimainosten paikka

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti
klo 20.00 saakka.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän Citymarket (osoite
Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja
Sälinkään koulu.
Aluevaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 12. – 18.1.2022.
Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän Citymarketin ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:
ke - pe 12. – 14.1.2022 klo 9 – 18
la - su 15. – 16.1.2022 klo 10 – 16
ma - ti 17. – 18.1.2022 klo 9 – 20

!
!
!
!

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:
Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite:
Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara
Sälinkään koulu
Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää
Hyökännummen koulu
Nummelantie 11, 04500 Kellokoski
Nummisten koulu
Ojankulmantie 24, 04660 Numminen
Saaren koulu
Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus

Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:
ke 12.1.2022 klo 15 - 19
to 13.1.2022 klo 15 - 19
pe 14.1.2022 klo 15 – 19
ma 17.1.2022 klo 15 - 19
ti

18.1.2022 klo 15 - 19

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 12.1. –
18.1.2022 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Joulun jälkeen
Kuten varmaan lähes kaikki olette huomanneet, Joulu alkaa olla vietetty tältä osin. Onhan tosin reippaasti ruskettuneet Joulukuusetkin halunneet jo
jonkin aikaa päästä nuotion lämpöön kynttiläviidakosta. Niin, eihän pahasti varisevasta kuusesta mitään ahaa elämyksiä ole
tarjolla, ellei sitten vielä Juhannuksenakin jalkapohjiin etsiytyviä pistäviä neulasia lasketa lukuun.
Mitä meille sitten jää jäljelle Joulun jälkeen? Korona! Tämä nykyinen kansojentauti ei näytä väsymisen merkkejä, päinvastoin.
Korona sen kun mennä
porskuttaa, milloin minkäkin muunnoksen voimalla. Väsymistä löytyy lähinnä kanssaihmisistä joukossamme.
Jaaha, eli mistä iloa Joulun jättämiin aukkoihin?
Kuka on sanonut että kaikki Jouluun liittyvä pitäisi
kärrätä hetimiten ullakolle
pimeään odottamaan seuraavaa Joulun aikaa? Ei kukaan! Tonttuosastolla ai-

Noutopiste

Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli
äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu
kotiäänestyksen piiriin.
1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös
omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta,
kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.
LAITOSÄÄNESTYS
Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien
palvelutalossa, Mainiokoti Havukodossa, Iloisen Mielen Puiston tehostetun palveluasumisen
yksikössä ja Kellokosken sairaalan Ohkolan sairaalakiinteistössä.
ILMOITUSKORTTI
Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite
on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 5530.
Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.
HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA
Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa

ilmaisen väliaikaisen henkilökortin. Mikäli äänestäjä käyttää maskia, on henkilöllisyyden
tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.
ULKOMAINONTA
Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty
vaalimainostelineiden sijainti.
Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.
Aluevaaleissa 2022 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin
neljään paikkaan:
1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys
Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman
palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2. Vaalien ulkomainontaan
liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh.
WMVOOYQEOIPE$QERXWEPEƼ
KIRJEÄÄNESTYS
Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti ulkomailla
asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa
Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu aluevaalien 2022 osalta on auennut 23.10.2021.
LXXTWZEEPMXƼOMVNIEERIWX]W
Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 23.12.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän
ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.
COVID-19 TILANTEEN VAIKUTUS ALUEVAALIEN ÄÄNESTYSTILANTEISIIN
Sekä ennakkoäänestys- että varsinaisen vaalipäivän osalta äänestyspaikoilla huomioidaan
äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus ja noudatetaan voimassa olevia OM ja THL ohjeita ja suosituksia. Äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä ja maskeja niitä tarvitseville. Karanteenissa olevat voivat myös pyytää kotiäänestystä (ks. tarkemmin kohta Kotiäänestys).
Äänestäjien toivotaan mahdollisuuksien mukaan välttämään ruuhkien ja jonojen muodostumista, jotta turvavälit säilyvät. Tarkempaa ohjeistusta annetaan lähempänä vaaleja huomioiden ajankohdan alueellinen koronatilanne. Äänestyspaikoilla noudatetaan vaalivirkailijoiden
ohjeita.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Anna hetki aikaa itsellesi
HydraFacial
Clean & Hydrate
-hoito
+ LED-terapia

Vallankumouksellinen hoito
BIOREVITALISAATIO ILMAN NEULOJA

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

Hoidon kesto n. 45 min.
Kuorinta, puhdistus, mustaja valkopäiden tyhjennys
sekä tehoaineiden imeytys +
LED-valoterapia.

89€

Hoito sopii kaikille ihotyypeille ympäri vuoden, sillä se ei herkistä
ihoa valolle. Tulokset ovat nähtävissä välittömästi. Ei aiheuta ihon
kuoriutumista tai muita ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

HOITOALUEET
KASVOILLA
-rypyt ja juonteet
-kuiva iho
-veltostunut iho
-pigmenttimuutokset
-ennenaikaisesti ikääntyvä iho
-arvet ja laajentuneet
ihohuokoset

(norm: 135€)

Yumi Lashes
RIPSIEN
KESTOTAIVUTUS
& KESTOVÄRIT

VARAA OMA KONSULTOINTIAIKASI (0€)

sisältää kulmien muotoilun
ja kestovärit

89€

YUMITM Brows on uusi vaihtoehto asiakkaille, jotka kaipaavat
luotettavaa, nopeaa ja kivutonta menetelmää luonnollisten
kulmakarvojen korostamiseen.

IHOYSTÄVÄLLISET
KORUT KAIKILLE,

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

MYÖS ALLERGIKOILLE

55€

(norm: 70€)

Palkittua LED-valoterapiaa
Hoito sopii

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

-ihon ikääntymisen
muutokset
-hyperpigmentaatio
-ihon punoitus / couperosa
-akne / ruusufinni
-atooppinen iho / psoriasis
-kivunlievitys

Dermalux
kasvohoito

55€
(norm: 89€)

Hoito sis. alkupuhdistus,
AHA-peeling & Dermalux
LED-valoterapia
Ei vaadi toipumisaikoja. Kivuton ja turvallinen.
Voidaan tehdä ympärivuotisesti. Kaikille ihotyypeille.

KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

MEDICAL CLINIC

TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN

Seuraa
me
facebok itä
issa /
keväällä
uutta tu
lossa

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

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

