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Oletko myymässä kotiasi?
Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Me olemme täällä sinua varten ❤

Lehdessä
tänään:
Luontaistuotemyymälä
Life avasi
Mäntsälässä ......... s. 4

Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

Mäntsälän
R-kioskille
uudet
kauppiaat .............. s. 8

Sara Lepistö

www.valolkv.ﬁ

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V. VELOITUKSETONTA TURVAA.
Toyota Relax tuo mielenrauhaa auton omistamiseen veloituksetta jopa kymmeneksi
vuodeksi. Kun huollatat autosi huoltovälin mukaisesti Toyota-merkkihuollossa, saat
autoosi 12 kk:n* turvan. Sen aikana voit huoletta keskittyä vain ajamiseen.
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐبɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯخÀǞƵɈɯǞȺȺƚǿƊǶǶƵǞȺȺƊ
ƵǘƮȌɈȌɨƊɈȯǞƮƵǿǿƚɈخRɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈƚɨƚƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁشǲǿƊȺɈǞخ
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Päivystysnumero 040 551 5855
Liedontie 8, Mäntsälä
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Tutustu Kumhon
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VERKKOAPTEEKKISI
mantsalanykkosapteekki.ﬁ
Käyttäjien kiittämä,
helppo ja
turvallinen.

Autohuollon palvelut järkihintaan
ilmastointilaitteen
täyttöhuolto alk.

79

€

öljynvaihto
alk.

69

€

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

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

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

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16
Terveytesi on meille ykkösasia!
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Synnytyksissä kasvua 9,6 %
Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

Syntyvyys jatkoi kasvuaan Uudellamaalla
Vuonna 2021 synnytysten määrä pääkaupunkiseudulla nousi 1516 synnytyksellä edelliseen
vuoteen verrattuna. Kasvu näyttäisi taittuvan
tulevan kevään aikana. HUS hoitaa synnytyksiä
neljässä sairaalassaan Naistenklinikalla,
Espoossa, Hyvinkäällä ja Lohjalla.

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

Syntyvyyden kasvu jatkui myös vuonna 2021. Kun
vuonna 2020 synnytyksiä oli
15 753, vuonna 2021 synnytettiin 17 269 kertaa. Edellisvuoteen verrattuna kasvua
oli +9,6 %.

Opastusta sosiaali- ja
terveydenhuollon sähköisiin
palveluihin tarvitaan laajasti

Vauvoja syntyi HUSin sairaaloissa 17 606, joista 9473
Naistenklinikalla, 4558 Espoon sairaalassa, 2170 Hyvinkään sairaalassa ja 1405 Lohjan sairaalassa.
Kaksosia syntyi 232, joista
201 Naistenklinikalla, 14 Espoon sairaalassa ja 17 Hyvinkäällä. Naistenklinikalla syntyi viidet kolmoset.
Erityisen suurta synnytysten määrän kasvu oli Hyvinkään sairaalassa +15,4 % ja
Lohjan sairaalassa +21,9 %.
Naistenklinikalla nousua oli
+8,3 % ja Espoon sairaalassa

+6,5 %. Pääkaupunkiseudun
synnytyksistä 79,4 % hoidettiin Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa.
Pääkaupunkiseudun kaikista synnytyksistä 26 % oli
sektioita. Hyvinkäällä ja Lohjalla tehtiin kesän ja alkusyksyn aikana myös Naistenklinikan suunniteltuja sektioita.

Syntyvyyden
kasvu
taittumassa
Syntyvyys lähti nousuun
vuonna 2020, ensimmäisenä

koronakeväänä. HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinosen
mukaan yhteiskunnallisilla ilmiöillä näyttäisi olevan suuri vaikutus syntyvyyteen. Sen
ennustaminen, mihin suuntaan ja kuinka paljon nämä
yhteiskunnalliset muutokset
vaikuttavat, on kuitenkin vaikeaa.
– Laskettujen aikojen perusteella syntyvyyden kasvu
pysähtyy ja palaa lähelle pandemiaa edeltävää tasoa jo tulevan kevään aikana, Heinonen toteaa.

LAATTAVARASTON

TYHJENNYS!
Eurokymppi Oy myy -21 varaston

LATTIA- JA SEINÄLAATTOJA

-30% – -70% eli alk. 4 € / m
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HUOM! Mäntsäläläisille yli 2000 € kaupasta
5% ylimääräinen alennus!

Katso eurokymppi.fi ja tilaa tai tule
paikanpäälle – saat tavarat mukaan!
EUROKYMPPI OY LAHTIt1ZIÊOUBBOUJF -BIUJ
"WPJOOBNBQFLMPo MBLMPot,VMKFUVT

Piha täynnä lunta – minne
taloyhtiön lumet voidaan kolata?
Kun lunta tulee tavallista
enemmän, aiheuttaa se nopeasti lumikaaoksen, jossa
niin kaupunki kuin yksityisetkin toimijat ja taloyhtiöt joutuvat miettimään minne lumet voidaan sijoittaa. Varsinkin tiiviisti rakennetuilla uudisalueilla taloyhtiöiden pihat ovat usein niin pieniä, ettei niissä ole ylimääräistä tilaa, johon lunta mahtuisi kasaamaan.
– Lunta ei saa kolata naapurikiinteistön puolelle, toteaa vs. johtava lakimies Mia
Pujals Kiinteistöliitto Uusimaasta.
Taloyhtiön tulee löytää

omalta kiinteistöltä paikka
lumien kasaamiselle ja jos
tällaista ei ole, tulee lumet
kuljettaa pois kunnan osoittamaan lumien vastaanottopaikkaan.
– Koska lumen poiskuljettaminen maksaa, yritetään
sopiva lumien kasaamispaikka löytää taloyhtiön omalta
pihalta. Taloyhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta, joka
tulee huomioida myös lumien sijoittamisessa, muistuttaa Mia Pujals.
Jyrkän rinteen reunalle kasattu lumi saattaa esimerkiksi muodostaa vaaratilanteen
lasten leikeille. Pelastusteille

lunta ei saa myöskään kasata.
Lumien kasaamisella ei saa aiheuttaa haittaa eikä vahinkoa. Lunta ei siten tulisi kasata myöskään suoraan naapuritontin rajalle eikä omaa
tai toisen omaisuutta vahingoittaen.
– Jos taloyhtiön omalta pihalta ei löydy sopivaa sijoituspaikkaa lumille, taloyhtiö voi
väliaikaisesti myös ottaa käyttöönsä esimerkiksi yhtiön
hallinnassa olevat vierasautopaikat lumen kasaamista
varten. Lumien kasaaminen
osakkaan hallinnassa olevalle
autopaikalle edellyttää luonnollisesti osakkaan suostu-

musta, toteaa Mia Pujals.
Joskus lumen kasaamisesta
taloyhtiön pihalle saattaa aiheutua vahinkoa. Esimerkiksi
keväällä saatetaan huomata,
että yhtiön aita on keikahtanut kumoon, koska painavaa
lunta on kolattu aitaa vasten.
– Huolimattomuudella tai
laiminlyönnillä aiheutetut
vahingot tulee vahingon aiheuttajan korvata, muistuttaa Pujals.
Osana suunnitelmallista
talvikunnossapitoa, taloyhtiön on hyvä etukäteen määritellä myös auratun ja kolatun lumen sijoituspaikat kiinteistöllä.

Kiinteistöliitto kannattaa lakiehdotusta
taloyhtiöiden etäkokouksista
Kiinteistöliitto kannattaa oikeusministeriön lakiehdotusta siitä, että taloyhtiöt voisivat pitää yhtiökokouksensa kokonaan etäyhteyksin.
Etäyhteyksin pidettävä yhtiökokous edellyttäisi sitä, että asia on kirjattu taloyhtiön
yhtiöjärjestykseen. Nykyisin
asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että kokouksella on oltava fyysinen kokouspaikka.
Korona-aika on osoittanut,
että taloyhtiöiden valmiudet
etäyhteyksien järjestämiseen
vaihtelevat kovasti. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn perusteella taloyhtiöillä on hyvät
valmiudet tarjota osakkaille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyksin.
Oikeusministeriö ehdottaa
myös etäosallistumisoikeutta vahvistavaa muutosta, joka koskisi isoja eli vähintään
30 osakehuoneiston yhtiöi-

tä. Näissä yhtiöissä olisi etäosallistumisoikeutta tarjottava, jos yhtiössä on ehdotettu
etäosallistumisen mahdollistavaa yhtiöjärjestyksen muutosta, ja tätä muutosta on
kannattanut kolme osakasta.
– Jos taloyhtiöllä on valmiudet etäosallistumisen mahdollistamiseen, yhtiön kannattaa tarjota sitä kaiken kokoisissa yhtiöissä vaihtoehdoksi osakkaille, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Yhtiökokouksen kutsussa olisi aina kerrottava etäosallistumismahdollisuudesta ja sen teknisistä edellytyksistä. Osakkailla pitäisi olla
mahdollisuus ilmoittaa taloyhtiölle etukäteen, jos he haluavat osallistua kokoukseen
etänä, ja ennakkoilmoittautuminen voitaisiin tehdä sitovaksi. Sitova ilmoittautu-

minen helpottaisi kokouksen järjestelyjä.
Kiinteistöliiton mielestä lakiin kannattaa kirjata, ettei
etäosallistumista voisi enää
kieltää taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Mahdollisuus
perinteiseen
osallistumiseen
turvattava
Koska osakkaiden mahdollisuudet etäosallistumiseen
vaihtelevat suuresti, Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että
myös mahdollisuudet perinteiseen osallistumiseen turvataan taloyhtiöissä, jotka
jatkossa pitävät yhtiökokouksensa pelkästään etäyhteyksin. Kiinteistöliitto ehdottaa, että taloyhtiön tulisi järjestää yhtiökokoukselle

myös fyysinen osallistumispaikka, jos sitä vaatii osakas
tai osakkaat, jotka edustavat
yhtä kymmenesosaa taloyhtiön osakkeista.

Etäkokoukset
lisänneet
osallistujamääriä
Kiinteistöliitossa on huomattu, että korona-aikana yleistynyt tapa tarjota etäosallistumista vaihtoehdoksi on lisännyt yhtiökokousten osallistujamäärää.
– Tämä on erittäin myönteistä kehitystä, ja sen vuoksi
toivomme, että etäosallistumista edistetään taloyhtiöissä edelleen, Pynnönen sanoo.
Kiinteistöliitto jätti etäkokouksia koskevaan lakiehdotukseen liittyvän lausuntonsa oikeusministeriölle 3. tammikuuta.

Lähes viidesosa Suomessa asuvista kokee tarvitsevansa opastusta sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä (17 %) ja
useampi kuin joka kymmenes, että palvelut eivät
ole esteettömiä (13 %).
Sekä esteettömyysongelmia että opastuksen
tarvetta kokivat yleisemmin eläkeläiset. Opastukselle koettiin kuitenkin
tarvetta kaikissa ikäryhmissä ja eri elämäntilanteissa. Esimerkiksi opiskelijoista kuusi prosenttia ja
kokopäivätyössä käyvistä
seitsemän prosenttia koki tarvitsevansa opastusta.
Tiedot käyvät ilmi
THL:n FinSote-väestökyselystä.
Opastuksen tarpeeseen
näyttivät vaikuttavan se,
asioiko ihminen sähköisesti avustettuna tai puolesta asioinnin turvin.
Opastusta kokivat tarvitsevansa myös ne ihmiset,
jotka eivät asioi lainkaan
sähköisesti sekä ne, joilla
on toimintarajoitteita terveysongelmien vuoksi.
– Vaikuttaa siltä, että opastusta sähköisten
sote-palveluiden käyttöön haluaisivat etenkin
ne ihmiset, jotka jo saavat apua asioiden hoitamiseen sähköisesti ja jotka eivät asioi lainkaan sähköisesti. Esimerkiksi ikäihminen, jonka puolesta hänen lapsensa on tulostanut Omakannasta koronapassin, haluaisi ehkä
itsenäisesti oppia käyttämään palvelua, kuvailee
THL:n tutkija Maiju Kyytsönen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä palveluissa esteettömyysongelmia kokivat vähiten
40–49-vuotiaat ja eniten
90–99-vuotiaat.
– Meidän olisi syytä pysähtyä pohtimaan palveluiden esteettömyyttä uudelleen, sillä siinä
on ongelma yleisesti, eikä tämä koske vain ikäihmisiä. Myös nuorista
20–29-vuotiaista useampi
kuin joka kymmenes kokee puutteita palveluiden
esteettömyydessä esimerkiksi näkövamman vuoksi. Palveluiden kehittämi-

seen pitäisi ottaa mukaan
erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä, Kyytsönen sanoo.
– Nuorille digipalveluissa tärkeää on erityisesti
palvelun intuitiivisuus eli
se, että palvelua on helppo käyttää vaistonvaraisesti ilman käyttöohjeita. Nuorelle on myös tärkeää, että hän kokee palvelussa huomioitavan hänen oma tilanteensa, kertoo Digi- ja väestötietoviraston projektipäällikkö
Minna Piirainen.

Digituella on
kriittinen rooli
sähköisissä
palveluissa
Suomessa digitukea koordinoi ja kehittää kansallisesti Digi- ja väestötietovirasto. Digitukea tarvitaan
sähköisten palveluiden sekä laitteiden käyttöön, ja
etenkin jatkossa myös uudentyyppisten sähköisten
palveluiden toimintaperiaatteiden ja käytön ymmärtämiseksi.
Ymmärrystä tarvitaan
esimerkiksi algoritmeja
hyödyntävistä palveluista sekä omadatasta (MyData) eli ihmiskeskeisistä
henkilötietojen hallinnasta ja käsittelystä. Esimerkiksi Omakannassa asiakkailla on mahdollisuus
kieltää omien tietojensa
luovuttaminen kokonaan
tai yksittäisten palvelutapahtumien osalta eri palveluntarjoajien välillä tai
myöntää lupa, millä voi
olla vaikutusta annettavaan hoitoon.
– Palveluntarjoajille olisi hyödyllistä mahdollistaa asiakaspalautteen lisäksi vuoropuhelu digitukea antavien ja palveluiden suunnittelijoiden ja
ylläpitäjien välillä. Digitukea antaville kertyvä kokemustieto asiakkaiden
tuen tarpeista kannattaa
hyödyntää palvelun kehittämisessä, toteaa Digi- ja väestötietoviraston
erityisasiantuntija Marko
Latvanen.
FinSote-väestökyselyyn
vastasi reilut 28 tuhatta
20–99-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.
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uontaistuotemyymäläketju Life Finland Oy
avasi lokakuussa 2021 myymälän Mäntsälän keskustaan
Citymarketin liikekeskuksen
tiloihin. Mäntsälässä on ollut aiemmin yksityisen yrittäjän luontaistuoteliike juuri
Citymarketin rakennuksessa,
mutta se lopetti toimintansa viime keväänä, joten puoli vuotta kului ennen kuin tämäntyyppinen erikoismyymälä saatiin uudelleen paikkakunnalle.
Life on vuonna 1994 Ruotsissa perustettu luontaistuotealan myymäläketju, joka toimii myös Suomessa ja
Norjassa. Pääkonttori sijaitsee Sundvallissa Ruotsissa.
Myymälätoiminta Suomessa alkoi vuonna 2006 ja tällä
hetkellä liikkeitä on noin 80,
joista osa on kauppiasvetoisia ja osa suoraan Life-ketjun
alaisia. Yhteensä kolmessa
maassa on myymälöitä 350.
㯰!øèùùè㰨
ĈÛÛúèèĊ㰨ïēĐÞú㰨
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Mäntsälän luontaistuouotemyymälä on suo--

Uusia tuotteita
saapuu jatkuvasti.
Kuvassa eteerisiä öljyjä
inhalointipuikkoina.
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen raan Life-ketjun alainen ja
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myymäläpäällikkönä toimii
Sirpa Salonen (38), jonka vastuualueeseen kuuluvat myös
Keravan ja Porvoon liikkeet.
– Olemme saaneet hyvän
vastaanoton ja meidät on
löydetty, iloitsee Sirpa ja jatkaa:
– Liiketila on valoisa ja tilava ja sijainti Citymarketin
kassoja vastapäätä on oikein
hyvä.
Omasta urastaan Salonen
kertoo aloittaneensa Lifeketjussa lokakuussa 2019 ja
olleensa ensin Keravalla myymälävastaavana.
– Olin kuitenkin jo aiemmassa työpaikassani ollut tekemisissä luontaistuotteiden
kanssa ja kiinnostus alaa kohtaan oli kasvanut vähitellen.
Alkuperäiseltä koulutukseltaan Sirpa Salonen on kosmetologi ja hän on aiemman
työnsä ohessa opiskellut
myös merkonomiksi ja tähän
mennessä myös ollut lukuisissa luontaistuotealan kou-

z>> dz^EhZ<<h^ƉƵƌƐƵĂĂŵŝƚćƵƐŬŽŵĂƩŽŵĂŵƉŝĂƚƵŽƩĞŝƚĂĂŝŶĂŚƵŝƉƉƵͲ
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Heikkilän taksit
0400 600 806

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

0400 482 555
lutuksissa.
– Alan piireissä käytetään myös terveystuote-nimitystä,
mutta luontaistuote
on varmasti suurelle
yleisölle tutumpi ilmaus Sirpa Salonen
tarkentaa.
Kuva Terttu Heikkinen

Asiakkaat ovat hyvin löytäneet uuden Life-myymälän, iloitsevat Sirpa Salonen ja
Susanna Rajala.

Kuva Terttu Heikkinen
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Suomessa koko terveystuotealan valvonta on tarkkaa ja
myymäläpäällikön mukaan
Life-ketju kouluttaa jatkuvasti myymälähenkilöstöään.
Tuotteiden valmistuksen ja
laadun seuranta on tärkeää.
Ketjun omia tuotteita valmistetaan valvotusti eri puolilla
Eurooppaa ja myymälöihin
ne tulevat Ruotsissa tapahtuvan tuotekontrollin kautta. Tietty perusvalikoima löytyy kaikista Life-myymälöistä
ja sen lisäksi on erilaisia tuoteryhmiä myymälöihin paikallisesti valittavaksi.
– Asiakkaitten toiveita
otetaan vastaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, Sirpa Salonen varmentaa. Suosittuja tuotteita kaikissa myymälöissä ovat erilaiset vitamiinivalmisteet ja
muut tuotteet, joiden toivotaan vahvistavan vastustuskykyä.
– Emme hoida tai paranna sairauksia, vaan tuemme
terveyttä, Sirpa Salonen painottaa ja kertoo, että ainoa
luontaistuotekaupassa myytävä itsehoitolääke on tunnettu punahattu-uute.
– Terveystuotteita ostavat
asiakkaat ovat nykyään hyvin
tuotetietoisia ja usein tietä-

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

㯰üćüúÛ㰨üú㰨
úÞ÷ēúēĊ㰨øÞïðúúÞ㰨
ÛĈðÛ÷÷Ûðæèú㰨
úüĄèÛĈĈÛ㰨
ÛĈðüðúúðĈĈÛ㬼㯰
Sirpa Salosen mukaan korona on näkynyt lähinnä siten,
että asiakkaat pistäytyvät ostoksillaan aika pikaisesti eivätkä juurikaan jää juttelemaan tai kyselemään kovin
pitkäksi aikaa. Ostoksia kui-

tenkin tehdään ja usein juuri
hyvin ajankohtaisia, mediassakin suositeltuja tuotteita, esim. vitamiineja ja myös
koronakotitestejä on ollut
myynnissä.
Mäntsälän liikkeessä myymäläpäällikkö on yleensä
kahtena päivänä viikossa ja
kolme päivää hän jakaa tarpeen mukaan Keravan ja
Porvoon myymälöiden välillä. Vakinaisia työntekijöitä
Mäntsälän liikkeessä on Salosen lisäksi viisi, joiden työviikko kuluu vaihtelevasti myös
Keravalla ja Porvoossa ja yhdellä Mäntsälän lisäksi Lahdessa.

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
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Puh.

040 567 0571

PARTURI

 5VOUJWFMPJUVT é(sis. alv)

☎ 0400 770 300

Raija Vilkman
Keskuskatu 4, Mäntsälä
p. 040 582 7050

2.2.2022

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

Kysy lisää!
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Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

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

Talopesulakoneet, myynti ja huolto

vät jo valmiiksi, mitä etsivät.
Uutuuksia kysellään myös ja
nyt suosioon ovat tulleet erilaiset eteeriset öljyt.

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

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

Myymälätila vastapäätä Citymarketin kassoja on valoisa ja
tilava.

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

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

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy
Myymäläpäällikkö Sirpa Salonen ja fytonomi Susanna Rajala, joka työskentelee myös Lahden liikkeessä.

ERIKOISLIIKE

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

Vuoden
yrittäjä
2016

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Autosähkötöiden

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja
Hanna
Koskiniemi
Jari Seraste ja Hanna Koskiniemi
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kotiasi?
Oletko myymässä
arviokäynnille!

Lehdessä
tänään:

Kutsu meidät ilmaiselle
sinua varten ❤
Me olemme täällä

Luontaistuotemyymälä
Life avasi
4
Mäntsälässä ......... s.

Tuija Sirkiä

Niko Lepistö

Päivystysnumero

Jari Hautala

Miia Nevala-Hautala

040 551 5855

Liedontie 8, Mäntsälä

www.valolkv.ﬁ

Sara Lepistö

Mäntsälän
R-kioskille
uudet
8
kauppiaat .............. s.
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Toyota Relax tuo
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Tutustu Kumhon
siin
talvirengasuutuuk

t
Autohuollon palvelu
ilmastointilaitteen
alk.
täyttöhuolto

järkihintaan
öljynvaihto
alk.

69€

79€

KKISI
VERKKOAPTEE
teekki.ﬁ
mantsalanykkosap
Käyttäjien kiittämä,
helppo ja
turvallinen.

tteet
kaikki apteekkituo
tai K-Mar
Tilaa kätevästi verkosta
toimitukset apteekin Toimitu
.
lääkkeet. Nopeat
tai kotiin kuljetettuna
noutolokerikkoon
Postin kautta.
kki lähelläsi: mantsalan
Luotettava verkkoaptee

24 / 7
OSTA NETISTÄ
VARAA AIKA TAI
lä / ajanvaraus
euromaster / mäntsä
T
MÄNTSÄLÄN RENKAA

Oy
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

Keskuskatu 12,

puh. (019) 689 6600

ma–pe 8–20, la
Terveytesi

9–17, su 10–16

!
on meille ykkösasia

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

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

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

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ
Ilmoittaudu Toimiva perhe -kurssille. Kurssilta saa valmiuksia hyvinvoivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen. Ryhmää ohjaavat Toimiva perhe -ohjaajakurssin käyneet seurakunnan työntekijät. Seuraava kurssi alkaa 28.2. Kokoonnumme kahdeksana peräkkäisenä maanantaina (ei 18.4.) klo 17.30–21.15. Viimeinen kokoontuminen on
ma 25.4. Kurssilaisilta toivotaan ryhmähengen rakentumisen
vuoksi sitoutumista jokaiseen kertaan. Kurssi myös rakentuu
jo opitun pohjalle, joten siksikin läsnäolo on tärkeää. Ilmoittautuminen on käynnissä pe 18.2. klo 16 asti. Kurssin hinta on
50 € / hlö sisältäen kurssimateriaalin ja kahvit. Kurssille mahtuu 12 henkilöä. Kerrothan mahdollisista erityisruokavalioista
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoita lapsesi päiväkerhoon! Useimmissa päiväkerhoryhmissä on vielä hyvin vapaita paikkoja jäljellä. Hakukaavakkeen löydät verkkosivuiltamme www.mantsalanseurakunta.
ﬁ/lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot/paivakerhohaku. Tiedustelut varhaiskasvatuksen toimistosta p. 040 743 3256 tai
varhaiskasvatuksen ohjaaja Piia Muurikaiselta piia.muurikainen@evl.ﬁ.
KONSERTIT
Middle East Music Companyn verkkokonsertti la 5.2. klo
17 Mäntsälän seurakunnan YouTube-kanavalla. Middle East
Music Company on arabi-juutalais-kristitty musiikkiryhmä, joka esittelee abrahamilaisten uskontojen musiikkia kansanlaulujen ja hengellisten laulujen muodossa. Kokoonpanossa musisoivat Matti Turunen, Jenny Liebkind, Burhan Hamdon ja Mouafak Baraﬁ. Verkkokonsertin aikana kerätään vapaaehtoinen
verkkokolehti seurakunnan nimikkolähettien työn hyväksi.
TAPAHTUMAT
Raamattupiiri maanantaisin 14.2. alkaen klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin 14.2. alkaen klo
18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Isien saunailta ma 14.2. klo 17.30 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Jutustelua isyydestä, kevyttä iltapalaa ja makkaranpaistoa kodalla sekä saunomista. Ilmoita Timolle tulostasi p.
040 743 3262 viim. ma klo 16.
Mummonkammari tiistaisin 15.2. alkaen klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, kahvi
klo 12.
Ankkurin aamiainen tiistaisin 15.2. alkaen klo 10 ja klo 11
seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja mehua.
Kattauksen aluksi vietetään lyhyt hartaus.
Naisten saunailta ti 15.2. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Gospel-lattarit keskiviikkoisin 16.2. alkaen klo 17.30 Hyökännummen kerhotalolla. Matalan kynnyksen tanssitunti, joka sopii kaiken ikäisille. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjaajana Sara Dhakal.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin 16.2. alkaen klo 18
seurakuntakeskuksessa.

MIKKO ALATALON JUHLAKIERTUE
KULTTUURIMEIJERILLÄ LA 17.9.2022

Kaikki hautakivipalvelut myös
sähköpostin ja puhelimen välityksellä

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

JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalveluksiin suositellaan osallistumista suorien
verkkolähetysten avulla 13.2. asti. Verkkolähetykset ovat katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla Mäntsälän seurakunta. Myös tallenteet jo aiemmin striimatuista tilaisuuksista löytyvät samalta kanavalta. Lisäksi kirkkoon voidaan ottaa
25 seurakuntalaista.
Su 6.2. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi
Riikka Pajunen, avustava pappi Mikko Seppälä ja kanttori Johanna Linna. Kynttilänpäivän ja Yhteisvastuukeräyksen avausmessu.
Su 13.2. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Teemu Saarinen, avustava pappi Riikka Näätänen ja kanttori Mirjam Odé.
Ti 15.2. 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.
Su 20.2. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Riikka Näätänen, avustava pappi Riikka Pajunen ja kanttori Johanna Linna.
Su 20.2. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Musiikista vastaavat
Gospel Mäntsälä ja bändi Pekka Itkosen johdolla.
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Tapahtumakalenteri

KORONARAJOITUKSET VOIMASSA 13.2. ASTI
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Mäntsälän seurakunnan kokoava toiminta on keskeytetty 13.2. asti. Kirkossa tapahtuvissa kasteissa ja vihkimisissä voi olla enintään 30
henkilöä. Hautaan siunaamisissa henkilörajoituksista voidaan
poiketa pastoraalisen harkinnan perusteella. Seurakunta voi
luovuttaa tiloja yksityiskäyttöön, joiksi tulkitaan esimerkiksi
muistotilaisuudet. Tartuntatautilain mukaisesti tilojen osalta
täytyy varmistaa, että osallistujalla on mahdollisuus välttää lähikontaktit. Tämän vuoksi seurakuntakeskuksen seurakuntasaliin voi kokoontua noin 30 henkilöä, kahvioon noin 15 henkilöä ja alasaliin noin 15 henkilöä.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

(huom. helmikuun konsertti siirtynyt syksyyn)
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Virtaa-ilta to 17.2. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Perhekerhojen, Toukkapiirin ja Rytmitoukkien osalta toivotaan, että hiihtoloman jälkeen päästäisiin kiinni normaaliin arkeen. Sitä ennen voidaan kuitenkin kokoontua yhteen ulkona toimivissa puistokerhoissa. Ohjelmassa on yhteistä ulkoilua ja leikkiä, halutessasi voit ottaa mukaan omat
eväät. Pakkasraja on -15 astetta ja mahdolliset peruuntumiset tiedotetaan Facebookissa ja Instagramissa. Tulethan paikalle vain terveenä!
Anttilan puistoperhekerho tiistaisin 1.2., 8.2. ja 15.2. klo
9.30–11 Ansaritien lähiliikunta-alueella.
Leijonapuiston puistoperhekerho keskiviikkoisin 2.2., 9.2.
ja 16.2. klo 9.30–11 Leijonapuistossa, Vanha Porvoontie.
Hyökännummen puistoperhekerho torstaisin 3.2., 10.2. ja
17.2. klo 9.30–11 Hyökännummen kerhotalon pihalla.
Ulkoiluta perhekerho-ohjaajaa. Perhekerhojen ollessa
tauolla voit olla perhekerho-ohjaajaan yhteydessä, jos kaipaat lisäkäsiä ulkoiluun tai seuraa pulkkamäkeen tai vaunulenkille. Voit tuoda itsesi ja lapsesi, perhekerho-ohjaajat puolestaan tuovat mukanaan pullat ja kaakaot. Laita viestiä Lotalle p. 0400 967 522, Paulalle p. 0400 371 615 tai Riitalle (Hyökännummen ja Ohkolan alue) p. 040 635 2551.
Simppeli talviaskartelu-paketti varattavissa laittamalla
viestiä lastenohjaaja Paulalle p. 0400 371 615, jonka jälkeen
hän kokoaa tarvikkeet ja sopii kanssasi paketin noudosta Koivulan / Hyökännummen kerhotalolta. Askartelupaketista löytyy tarvikkeita kolmeen talviaskarteluun. Kotona tarvitsee olla
vain liimaa, sakset ja kynä. Ohjevideoita askarteluihin löytyy
Facebookista ”Lapset ja perheet Mäntsälän seurakunnassa”.
Suomen Ladun Lumiukkopolku on kierrettävissä omatoimisesti Koivulan ja Hyökännummen kerhotalojen leikkipuistoissa. Leikkipuistot ovat kerhoaikaan ensisijaisesti kerhoryhmien käytössä, mutta muutoin lämpimästi tervetuloa kiertämään rasteja! Lumiukkopolulla on kahdeksan lumiukkoaiheista rastia, ja pihasta löytyy myös mukavasti lunta tehdä vaikka lumiukkonäyttely.
KOULUIKÄISILLE JA NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
wanhannuoret.ﬁ
Ulkoilutapahtuma kouluikäisille ja nuorille la 29.1. klo
12–15 Ahvenlammen leirikeskuksen pihalla. Tule viettämään
aikaa mukavan tekemisen merkeissä. Tiedossa on ainakin mäenlaskua, makkaranpaistoa, pullaa ja kuumaa mehua. Ei ilmoittautumista. Voit tulla itsellesi sopivaksi ajaksi yksin tai
yhdessä kaverin kanssa. Ota oma mäenlaskuväline mukaan.
Tapahtuman järjestää Wanhan väki.
Junior Afterschool kouluikäisille tiistaisin 1.2. alkaen klo
13.30–15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin 2.2. alkaen klo 13.30–
15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
YHTEISVASTUUKERÄYS 2022
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 6.2. Tänä vuonna keräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Yhteisvastuun punaisella sydän-logolla varustettuja keräyslippaita viedään seuraaviin liikkeisiin: Kukkakulma, Kurkiska, K-Market Säästökulma
ja Festa Zannoni. Käteislahjoittaminen lippaisiin on mahdollista liikkeiden aukioloaikoina. Voit lahjoittaa myös verkossa osoitteessa yhteisvastuu.ﬁ/mantsala tai MobilePaylla numeroon 32024.
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi tai esitteiden jakajaksi! Vapaaehtoisten lipaskeräykset ovat 12.2., 17.2. ja 2.4.,
mikäli koronapandemia sallii. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa vapaaehtoistyo.ﬁ/mantsala.
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.
Kirkkoherranviraston vastaanotto suljetaan asiakkailta
13.2. asti. Palvelua saa kuitenkin arkisin klo 9–13 sähköpostitse
mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ ja puhelimitse p. 019 560 7500.
Päivystävä pappi päivystää 13.2. asti etänä arkisin klo 9–13
puhelimitse p. 019 560 7528. Päivystävään pappiin voi olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin ja toimitusvarauksiin liittyvissä asioissa tai jos kaipaa kuuntelijaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
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

Talviterveisin: Kivimyynnin väki

Kiitän
Mielenkiintoinen työ
aluevaltuutettuna alkaa

P. 020 759 7700
www.helmililja.com
Kukkatilaukset myös verkosta:
helmililja.ekukka.fi

Lupaan tehdä parhaani
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

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

Mikon lisäksi
Kulttuurimeijerin lavalle
nousevat Senaattorin
pitkäaikainen aisapari,
rock-haitaristi Jammi
Humalamäki sekä kitaristi
Kalle Alatalo.

Lue
näköislehti
www.mantsalansanomat.fi

Mäntsälä, Mallamäki pt
3 h, k, s + autotalli 81,5 m2
Siistikuntoinen v. 1989 rakennettu paritalokoti. Varaava takka, vaatehuone,
kodinhoitohuone, lämmin 22 m2 autotalli jonka perällä muunneltavissa oleva
10 m2 varastotila omalla wc:llä, näitä
herkkuja on harvoin tarjolla. Kph, saunatilat ja keittiö ovat saaneet uudet pinnat
2010-luvulla. Koti sijaitsee suositulla
Mallamäen rauhallisella pientaloalueella. Ei lain ed. E-tod. Vh 185.000 €. Os.
Mallamäentie 9.

Mäntsälä, keskusta kt
2h, kt, s 46 m2
Vuonna 2014 valmistuneessa kerrostalossa hyväkuntoinen vaaleasävyinen
kaksio. Iso lasitettu parveke, oma sauna, tilava kylpyhuone, avara olohuone
ruokailutila yhdistelmä. Koti sijaitsee
Mäntsälän keskustassa, hyvien yhteyksien päässä niin rautatieasemasta kuin
keskustan palveluista. E-tod C2018. Vh
157.000 €. Os. Meijerintie 4. 21789589

Mäntsälä, Kylä-Maisala pt
4 h, k, s 106 m2
Ihastuttava muuttovalmis vaaleasävyinen paritalohuoneisto yhdessä tasossa
rv 1988. Kolme makuuhuonetta, iso
olohuone, josta käynti terassille. Vaatehuone ja ulkovarasto sekä paljon kaappitilaa. Taloyhtiössä on remontit tehty
ajallaan, viimeisimpämä kylpyhuoneet
ja salaojien kunnostus. E-tod E2013. Mh
148.068 €, Vh 180.000. Os. Untonpolku 6. 21470482

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

Mäntsälä, Koskenranta rt
3, k, s 66,5 m2
Saunallinen rivitalon päätyhuoneisto rv.
1978. Tehokkaat neliöt, ruokailutilasta
osin avoin yhteys olohuoneeseen, josta
käynti terassille. Piha-alue rajoittuu kunnan omistamaan maahan josta jatkuu
joen rantaan. Sijainti tien päässä josta
hyvät yhteydet niin kävellen kuin autollakin. Ei lain ed. E-tod. Vh 128.000 €.
Os. Uittajanraitti 15. 20756263

Pukkila, Torppi okt
6 h, k, s, kph + navetta
200/320 m2
Tilaa, rauhaa ja tekemistä. Peltojen ympäröimä koti ja navettarakennus yli 0,5
ha tontilla. Vuonna 1957 valmistuneeseen kotiin mahtuu isompikin perhe,
tupakeittiö leivinuuneineen, neljä mh ja
kaksi oh, kellarikerroksessa muunneltavia tiloja. Vanha navetta antaa harrastetilat tai vaikka muutama kana tai lammas kotieläimeksi, koiria varten aitaus
pihalla. Ei lain ed. E-tod. Vh 167.000 €.
Os. Raistintie 129. 21450082

Painopalvelua Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJUtLJSKFLVPSFU
tFTJUUFFUtMPNBLLFFUtLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ

Mäntsälä, Valkamanpelto rt
4-5 h, k, s 105 m2
Rauhallisella pientaloalueella kolmen
mh koti, rv 1987. Yhdessä huoneessa
takkahormi olemassa, katettu terassi ja
piha-alue rauhallisella metsäisellä näkymällä. Kylpyhuone remontoitu 2013.
Ei lain ed. E-tod. Vh 169.000 €. Os.
Valkamantie 7. 20665781

Mäntsälä, keskusta kt
2h, k 57 m2
Edullista asumista maalämpötalossa
keskustassa. Vuonna 1963 rakennetussa talossa on mittavat remontit tehty.
Ylimmän kerroksen läpitalon huoneisto,
jota remontoimalla saat kauniin kodin,
kph on jo remontoitu. Tilavat huoneet,
vaatehuone ja iso parveke joelle päin.
E-tod G2013. Vh 89.000 €. Os. Huvitie
5. 21834144

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå
Mäntsälä, Meijerinpelto
okt-tontti 2112 m2
Rauhallisella pientaloalueella Mäntsälän keskustan tuntumassa kaksi rakennuspaikkaa puustoisella aurinkoisella
etelärinnetontilla. Erikseen myytynä
vh 65.000 €, yhdessä 128.000 €. Os.
Tinamäentie 11-13. 9946282

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

Konserteissa kuullaan
laaja kattaus Alatalon
urasta, SiirtomaaSuomen lauluja,
1970-luvun Coitus Int
ja Juice ja Mikko -biisejä,
sekä balladeja.

PIRJO VAINIO

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

Saimme sydäntä sykähdyttävän runsaasti lahjoituksia Hyvän Mielen Joulupuu -keräyksestä sekä Kotimaanavun verkkosivulla olleesta Mäntsälän
joulu 2021 -keräyksestä.
Seurakunnan diakoniatyö kiittää jokaista lahjoittajaa, jonka avulla saimme välitettyä jouluiloa mäntsäläläisiin
vähävaraisiin koteihin. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme, jotka tekivät
Joulupuu-keräyksestä mahdollista!

Viidellä vuosikymmenellä
levyttänyt, 700
kappaletta kirjoittanut ja
6000 keikkaa heittänyt
Mikko Alatalo on
täyttänyt 70 vuotta
vappuna. Koronan vuoksi
mittava juhlakiertue
toteutetaan vuonna 2022.
Mikko Alatalon
juhlakiertueen keikka
on Mäntsälässä
Kulttuurimeijerillä.

äänestäjiäni
luottamuksesta

Ajanhengen mukainen.
Ammattitaitoinen henkilökunta käytettävissänne.

L Ä M M I N K I I TO S !

LIPUT 25€
Ennakkomyynti KIRJAKAUPPA KIPA (käteinen)
Ovelta lipunmyynti klo 18.30 alkaen (käteinen)
Sähköisestä lipunmyynnistä tietoa myöhemmin.

Kerava, Lapila kt
3 h, k 73,5 m2
Pienellä sijoituksella tilava koti. Omalla
tontilla olevaan, vuonna 1964 rakennettuun kerrostaloon kaikki mittavat
remontit tehty, viimeisimpänä julkisivu,
parvekkeet ja salaojat. Koti sopii hyvin
lapsiperheille, pariskunnille, ensiasunnon ostajille, senioreille, sijoittajille jne.
Tästäkö johtuen yhtiössä on vielä paljon
alkuperäisiä asukkaita. Yhden perheen
käytössä ollut, siististi asuttu johon voi
muuttaa samantien tai halutessa päivittää pinnat mieleiseksi. E-tod F2013. Mh
100.717 €, Vh 169.000 €. Os. Lapilantie 25. 21725291.

MYYDÄÄN
TONTTEJA
Mäntsälä, Sälinkää
okt-tontti 6569 m2
Puustoinen tasamaatontti 0,6569 m2,
vain 1,2 km päässä Sälinkään uudesta koulusta ja päiväkodista. Myydään
yhtenä kokonaisuutena, suunnittelutarveratkaisu on olemassa kahdelle okt ja
talousrakennukselle. Vh 47.000 €. Os.
Tikkatie. 20076479

Mäntsälä, Kartanonpelto
okt tontti 876 m2
Rauhallisella pientaloalueella, josta lyhyt matka keskustaan ja kouluihin sekä
hyvä yhteys moottoriteille. Tontti sijaitsee AO alueella, tehokkuusluku e = 0,3.
Sähkö, vesi ja viemäriliittymät valmiina.
Kiinteistöllä on purkukuntoinen okt sekä
suojaisa puutarha. Vh 50.000 €. Os. Isolakeentie 12. 20262263
Kärkölä, Marttila 5000 m2
Puolen hehtaarin okt tontti yksityistien
varrella, Marttilan kylässä. Kärkölään 11
km, Mäntsälään 24 km ja moottoritielle
6,5 km suoraa isoa tietä. Tasainen tontti
jossa vanha kasvimaa odottaa uusia
multasormia. Tie perille, sähköt menevät
tontin reunalla. Vh 18.900 €. Os. Silmässuontie. 20926581

Eikä tässä kaikki,
katso kaikki kohteet

www.marjokoti.fi

LOMA-ASUNNOT

Mäntsälä, Soukkio lomarakennus, k, rh, oh, parvi, s,
erillinen varasto 52 m2
Hyväkuntoinen ympärivuotiseen käyttöön soveltuva hirsimökki rv 1993.
Isosta ikkunasta seuraat luonnon kiertokulkua. Varastona toimivasta toisesta
rakennuksesta oivaa lisätilaa. 0,5690
ha aidattu tontti laskee Mustijoen rantaan, rantaviivaa onkin yli 100 m. Täällä nautit luonnosta. Ei lain ed E-tod.
Vh 139.000 €. Os. Höyläojantie 15.
21284214

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, keskusta kt
3h+k 72 m2
Tilava ylimmän kerroksen kerrostalo
kolmio vuokrataan pitkäaikaiselle vuokralaiselle. Läpitalon huoneisto, kylpyhuone remontoitu, iso lasitettu parveke,
kotieläin (yksi kpl) tapauskohtaisesti.
Laaja kotivakuutus, 2 kk vuokravakuus,
luottotiedot tarkastetaan. E-tod D2007.
Vuokra 795 €/kk + sähkö ja vesi.
Os. Peltolantie 1. 21131696.

Mäntsälä, Mäntsälän portti
hallitila 98 m2
Vuokralle tarjotaan 98 m2 yhtenäinen
hallitila lähes uudesta 2011 valmistuneesta hallikiinteistöstä. 5,5 m korkeaa
tilaa jossa 4,5 m korkea nosto-ovi sekä
kulkuovet kahdesta suunnasta. Ei lain
ed E-tod. Os Ali-Maisalantie 3. Vuokra
1035 €/kk + alv 24 %. 20146048.
Mäntsälä, Mäntsälän portti
toimistotila 35,5 m2
Kiinteistöllä on vuokrattavana myös
toimistotila, huone, keittiö ja saunatilat.
Joten yhdessä hallitilan kanssa mahdollistavat yrityksen koko toiminnan samassa paikassa. Kiinteistöllä on valokuitu,
veloitus valitun liittymän mukaan, lämmitys sisältyy vuokraan. Ei lain ed. E-tod.
Os Ali-Maisalantie 3. Vuokra 550 €/kk
+ alv 24 %. 21055578.
Mäntsälä, keskusta, kt
2 h, kk 55 m2
Vuokrataan kaksio keskustan alueelta
pitkäaikaiselle vuokralaiselle. Ylimmän
kerroksen huoneisto, ei hissiä, tilavat
huoneet, iso lasitettu parveke, parkettilattiat joten kotieläimet ei sallittu. 2 kk
vuokavakuus, E-tod E2013.
Vuokra 625 €/kk. Os. Peltolantie 1 B.
Mäntsälä, keskusta
Mäntsälän valtakulmassa toimisto/liikehuoneita toisessa kerroksessa soveltuu
erinomaisesti myös etätyöpisteeksi.
Eläväinen yhteisö jossa paljon yrityksiä.
Vuokra alkaen 13,50 €/m2/kk + alv
24 %. Os. Mäntsäläntie 1-3.
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Arctic Lapland SM-rallikauden avauksesta huikeat tulokset kerholaisille
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Kaikki kilpailuun startanneet
kerholaiset podiumille

Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen



ustannusosakeyhtiö
Otava ja useat lehtikustannustalot muutaman
muun yrityksen kanssa perustivat vuonna 1910 Rautatiekirjakauppa Oy:n, jonka
tarkoituksena oli myydä rautatieasemilla lehtiä ja kirjallisuutta junamatkailijoille.
Paljon on sitten tapahtunut ja toiminta laajentunut
runsaan 120 vuoden kuluessa. Kun 30-luvulla kioskeja
alettiin perustaa muuallekin
kuin rautatieasemille, tulivat
myyntiin valokuvausﬁlmit,
tupakkatuotteet sekä makeiset ja 40-luvun alussa alkoi
veikkaustoiminta.
Yhtiön nimi ja katukuvassa näkyvät logot ovat vaihtuneet, vain R on säilynyt.
Muitakin uudistuksia on tapahtunut, sillä 90-luvulla alkoi tuotevalikoiman kasvaessa lopullinen siirtyminen pienistä kioskirakennuksista ja
luukkukioskeista ns. sisäkioskeihin. Omistajanvaihdoskin
on tapahtunut, sillä vuonna
2012 Sanoma Oy myi yrityksen norjalaiselle Reitangruppenille, mutta tuttu R säilyi
tässäkin vaiheessa.

Kolmen kioskin
kauppiaat
Tällä hetkellä R-kioskeja on
Suomessa noin 500, joista suurin osa kauppiasvetoisia. Mäntsälän R-kioskin uusilla kauppiailla Eeva ja Katja
Huhtimolla on jo kummallakin pitkä ura takanaan. Hausjärven Mommilassa asuva äiti
Eeva (58) aloitti työnsä Oitin
R-kioskissa runsas 20 vuotta
sitten oltuaan aiemmin Riihimäen Citymarketissa leipäosaston hoitajana.
– Olin ensin myyjänä noin
10 vuoden ajan ja sitten pari vuotta esimiehenä, kunnes
aloitin R-kauppiaana Järvelässä Kärkölän kunnassa, kertaa Eeva Huhtimo uraansa.
Tytär Katja (38) aloitti 18
vuotta sitten myös Oitin Rkioskissa.
– Siirryin hevostalleilta oikeaan kesätyöhön, nauraa
Katja äitinsä silloisia kehotuksia ja jatkaa:
– Ja sille tielle jäin.
Riihimäellä asuva Katja
on työskennellyt R-kioskeissa myös Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Järvelässä ja kuusi vuotta sitten hänkin ryhtyi R-kauppiaaksi Oitin kioskiin. Nyt Huhtimot hoitavat
yhdessä kauppiaina kolmea
kioskia eli Oitin ja Järvelän li-

Kuva Hannu Rainamo

Arctic Lapland SM-rallikauden avauksessa Rovaniemellä 14.-15.1. Mäntsälän Moottorikerholaiset ajoivat huikeat tulokset.

–Kolmas tunturi takana,
taistelu tuotti tulosta. Suomi Cupin toinen sija.
–Pari kertaa hankeen ja
renkaat kävi vähiin, reilu viisi minuuttia kaikkeen tähän kului, joten tämä tulos tyydyttää. Kiitos nostajille, päästiin puskemaan ja
otettiin se mitä otettavissa
oli. Eka kisa Hondalla ei ollut
helpoin, tarinoi Henkka kilpailun jälkeen Rovaniemeltä.

Heikkilä Tunturi-rallin
kolmas

Take away- kahvi tai tee lähtee tästä mukavasti matkaan pullan kera tai voipa
mukillisen juoda kioskissa
ihan pöydän ääressäkin.

säksi Mäntsälän kioskia, jossa
he aloittivat maanantaina 10.
tammikuuta.

Tuotteissa ja
palvelussa löytyy
Huhtimoiden uran varrella
on R-kioskien tuotevalikoima
lisääntynyt ja muuttunutkin
huomattavasti.
– Videovuokrausta oli aikoinaan paljon, muistelevat
Katja ja Eeva ja toteavat uutta tulevan koko ajan ja erilaisia kampanjoita on useita.
Tuoteryhmiä on nyt noin
25 ja viime vuosina on kahvin ja erilaisten ruokatuottei-

Eeva Huhtimo (vas.) ja Katja Huhtimo aloittivat Mäntsälän R-kioskin uusina kauppiaina tammikuussa.
den määrä ja myynti lisääntynyt eniten, uusimpana lämpökaappituotteet, kuten hodarit. Myös posti- ja lippupalvelut ovat tuoneet oman lisänsä palvelutarjontaan. Katja Huhtimo nimeää heti yhden suosituimmista tuotteista tällä hetkellä. Se on Take
Kuva Terttu Heikkinen

Iloiset R-kauppiaat Eeva (vas.) ja Katja Huhtimo malttoivat
hetkeksi itsekin istahtaa kahvittelemaan.

away -kahvi ja joko makea tai
suolainen suupala sen kanssa.
Työtä siis riittää, mutta se
tuntuu molemmista Huhtimoista mukavalta ja päivät kuluvat nopeasti. Muita työntekijöitä heidän kioskeissaan on kahdeksan, joista neljä juuri Mäntsälän Ärrässä. R-kauppiaat pystyvät
päättämään itse henkilöstön
määrän kioskeissaan ja siihen
panostaminen onkin Huhtimoiden mielestä tärkeää, sillä työn määrähän vaikuttaa
osaltaan työntekijöiden hyvinvointiin ja työmotivaatioon.
– Kun henkilöstöä on sopivasti, selvitään hyvin kiireisinäkin aikoina, asiakaspalvelu
sujuu hyvin ja kauppiaalle itselleenkin jää mahdollisuutta vapaa-aikaan, tarkentaa
Eeva Huhtimo, mutta jatkaa
saman tien nauraen, että eipä kovin pitkään ole maltettu lomailla. Tässäkin tapauksessa kauppiaana eli yrittäjänä olo on elämäntapa.
Vuoden 2013 R-kauppiaaksi valittu Eeva ja vuonna 2019 saman tittelin saanut Katja ovat hyvin tyytyväisiä Mäntsälän kioskin keskeiseen sijaintiin ja käytössä
oleviin tiloihin. Parkkipaikkojakin on hyvin aivan liikkeen
edessä.

Kuva Terttu Heikkinen

Mikko Heikkilä on ajanut
kolmanneksi Arctic Lapland
Rallyssa. Eroa kärkeen jäi lopulta minuutti ja 50 sekuntia. Heikkilän tähtäimessä on
jo kauden toinen osakilpailu
Riihimäellä.
Kaksipäiväinen SM-rallikauden avauskilpailu käynnistyi perjantaina viidellä erikoiskokeella. Pituutta
perjantain reitillä oli 87,64
kilometriä. Heikkilä kellotti
avauserikoiskokeelle Aittamäelle viidenneksi nopeimman ajan. Lenkin toisella erikoiskokeella, lyhyellä Mäntyvaara 1:sen erikoiskokeella Heikkilä oli neljäs. Yleiskilpailussa Heikkilä oli huoltotauolle tultaessa kolmantena.
Perjantain pimeässä ajetun jälkimmäisen lenkin
avanneella Kaihuavaaran
erikoiskokeella Heikkilä oli
kuudenneksi nopein. Siikakämällä sekä päivän päättäneellä, toiseen kertaan ajetulla Mäntyvaara 2:lla Heikkilä oli kolmanneksi nopein.
Yötauolle tultaessa Heikkilä

Kim Forsgren Suomi
cupin toiseksi

Laakkio – Laurila
luokkavoittoon
Junioreissa kilpailivat ”tunturin” ensikertalaiset Aki Laakkio - Sami Laurila Toyota Corollalla.
–Ensimmäinen tunturi
takana, oli hieno kilpailu ja
luokkavoitto sieltä tuli, Laakkio ja Laurila myhäilivät tyytyväisinä kilpailun maalissa.

Mikko Heikkilä vauhdissa.
oli yleiskilpailun kolmantena
44,6 sekuntia kärjestä.
Kilpailun päätöspäivänä
lauantaina, Heikkilä kellotti rallin pisimmällä erikoiskokeella Ahmavaaralla neljänneksi. Lyhyellä Ounasvaaran hiihtokeskuksen alueella ajetulla Ounasvaaran erikoiskokeella Heikkilä oli toiseksi nopein.
Päivän viimeisellä, kol-

me pimeässä ajettavaa metsäerikoiskoetta käsittävällä
lenkillä Heikkilä oli erikoiskokeella 8 – Heinunkierrolla kuudenneksi nopein. Viimeistä edeltävällä Sarriojärven erikoiskokeella Heikkilä oli neljänneksi nopein, ja
kilpailun päättävällä Ristilammen erikoiskokeella Heikkilä kellotti kolmanneksi nopeimman ajan. Hetkeksi nel-

jänneksi pudonnut Heikkilä
saapui maaliin kolmantena
kilpatoverin epäonnen nostamana.
–Podiumille päädyttiin,
mutta ﬁilikset eivät ole kauhean korkealla. En ole tyytyväinen omaan suoritukseen.
Eiköhän me löydetä Riihimäelle lisää vauhtia.
Heikkilän kauden avauksen podium-sijoitus ei oli-

Kuva H-F Racing

si onnistunut ilman laajaa
taustajoukkoa. Myös Heikkilän uusi kartanlukija Vaaleri sai nurmijärveläiskuljettajalta kiitosta.
–Suuret kiitokset huoltoon, TGS:n tiimille ja yhteistyökumppaneillemme.
Lisäksi Samu hoiti hommansa todella hienosti ja yhteistyö toimi loistavasti, joten
suuri kiitos hänelle.

Kirjonen – Peltonen
nelivetoisten Suomi
cupin kolmanneksi
–Maaliin päästiin ja luokan
kolmas. Kokemusta vaatisi
enemmän, jotta oltaisi nopeampia, miettivät Esa Kirjonen (LahUA) ja Timo Peltonen kilpailun maalissa.
Kuva Ville Pessi

Keskuskadun R-kioski.
mukaan kampanjaan mahÄrrä tekee hyvää
dollisen lahjoituksen saapaikallisesti -kampanja jiksi, palkita voidaan siis ykUudet kauppiaat kertoivat,
että R-kioskiketjulla on hyväntekeväisyyskampanja,
jossa kolmen kuukauden välein kymmenen kioskia, jotka ovat parhaiten kehittäneet välipalamyyntiään, pääsee lahjoittamaan 1000 euroa
valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle, joko rekisteröidylle yhdistykselle tai urheiluseuralle.
– Meidän kioskeistamme
Järvelän kioski on onnistunut kolme kertaa lahjoittamaan kyseisen summan ja
Oitin kioski kaksi kertaa, kertoo Katja Huhtimo ja jatkaa:
– Nyt toivommekin, että
mäntsäläläiset yhdistykset
tai seurat ilmoittautuisivat

si yhdistys kerran kolmessa kuukaudessa, jos pääsemme välipalojen myyntiprosentin nousussa maan kymmenen parhaan kioskin joukkoon. Uusi kolmen kuukauden kausi alkaa huhtikuun
alusta, joten nyt vain meille
ilmoittautumaan.
– Asiakkaathan ovat parasta tässä työssä, heitä on ilo
palvella, sanovat Eeva ja Katja lähes yhdestä suusta, kun
kysytään, mikä asia saa jaksamaan vuodesta toiseen tässä
ammatissa.
– Ja on mukava tunne, kun
olemme saaneet jo nyt hyvän vastaanoton täällä, tiivistävät kauppiaat tämänhetkiset tunnelmat.

Kim Forsgren maalilavalla.

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi

Laakkio – Laurila maalilavalla.

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ
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Lakisääteiset nuohoukset
ja ilmastointilaitteiden
puhdistus ja säätö
Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com
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Kotimainen kaura on ekologinen
ja linnuille mieluinen vaihtoehto
tetaan naapurustossa kokea
hyvinkin kiusallisiksi.
Lintujen ruokintaan pitää aina kysyä maanomistajan suostumus. Taloyhtiöillä voi olla omat ohjeensa lintujen ruokinnasta. Jotta turhat kiistat vältettäisiin, kannattaa miettiä yhteisen ruokinnan perustamista muiden asukkaiden kanssa pihalle paikkaan, jossa ruokinta ei
aiheuta kenellekään häiriötä.
Ruokintapaikka on hyvä sijoittaa riittävän kauas rakennuksista siten, ettei se haittaa
myöskään naapureita.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen
kunnat voivat rajoittaa lintujen ruokkimista omilla maaalueillaan ja kiinteistöillä, kuten puistoissa, uimarannoilla
ja toreilla.
Kotimainen kaura on linnuille mieluinen ja ekologisesti kestävä vaihtoehto. Linnut syövät mielellään myös
mm. auringonkukansiemeniä, maapähkinöitä ja talia.
Suurimmat pähkinät kannattaa murskata. Kuorettomat auringonkukansiemenet
vähentävät roskaantumista. Talipallojen muoviverkot
tulee poistaa ennen tarjolle
asettamista, sillä linnut voivat tarttua niihin kiinni.
Tarkempia ohjeita lintujen
talviruokintaan löytyy esimerkiksi Birdlife Suomen sivuilta: www.birdlife.ﬁ/lintuharrastus/talviruokinta/.

Ruokintapaikan puhtaanapito on tärkeää lintutautien leviämisen ja haittaeläinongelman ehkäisemiksi. Ruokintalaitteet ja niiden
alla oleva maa tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruokintapaikan sijaintia on hyvä vaihtaa talven aikana. Puhtaan
lumen lisääminen ruokintapaikan alle voi myös auttaa
puhtaanapidossa ja vähentää tautiriskiä.
Telineet ja automaatit tulee ajoittain pestä kuumalla
vedellä ja astianpesuaineella sekä tarvittaessa desinﬁoida. Erityisen tärkeää on huolehtia hygieniasta lämpiminä
ja kosteina sääjaksoina, jolloin olosuhteet tautien tarttumiselle ovat otolliset. Puhdistamisessa on hyvä käyttää
käsineitä ja pestä kädet huolellisesti. Ruokintalaitteista ja
pikkulintujen ulosteista lintujen salmonella tarttuu hyvin huonosti ihmiseen.
Apaattiset, kesyt ja pienehkölläkin pakkasella kovin
pörröiset lintuyksilöt kertovat ruokinta-paikan tautiongelmista. Jos lintu kuolee ruokintapaikalle, tulee se haudata tarpeeksi syvälle maahan
tai hävittää tiiviissä pussissa
sekajätteen mukana. Ruokinta-automaatti on puhdistettava ja desinﬁoitava, ja pintamaa tai päällimmäinen lumikerros on hyvä poistaa ja
mahdollisuuksien mukaan
vaihtaa ruokintapaikkaa. Jos

Lähes kolmannes suomalaisista arvioi, että
selviäisi häiriötilanteessa jopa yli viikon käymättä ruokakaupassa. Vuonna 2018 vain yhdeksän
prosenttia arvioi kotivaransa riittävän yli viikon.
Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksesta. Kotitalouksien varautuminen ja resilienssi -tutkimuksessa kysyttiin
tuhannelta suomalaiselta häiriötilanteisiin
varautumisesta, niissä pärjäämisestä, auttamishalusta, luottamuksesta ja varautumisuskomuksista.

Linnut syövät mielellään auringonkukansiemeniä, maapähkinöitä ja talia.

samasta paikasta löytyy useita ilman näkyvää syytä kuolleita pikkulintuja, niistä on
hyvä raportoida Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikköön.
Mikäli ruokintapaikalla on
havaintoja tai selkeitä merkkejä runsaasta rottakannasta, tulee ruokinta-alueen ra-
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Häiriötilanteisiin varautuminen
ja kotivara ovat tulleet koronan
myötä tutummaksi

Lintujen talviruokinta jatkuu maaliskuuhun

Keski-Uudenmaan ”Lintujen seuraaminen talviruokintapaikalla” on monelle kiinnostavaa puuhaa ja se voi olla tärkeä osa taajamassa asuvan luontosuhdetta. Mikäli haluaa tarjota linnuille talviruokaa, on syytä kiinnittää huomiota hyvään hygieniaan, oikeaan ruokintapaikkaan ja -tapaan sekä ruokinnan jatkuvuuteen.
Talviruokinta on syytä
aloittaa, kun maa jäätyy tai
peittyy lumeen ja sitä on hyvä jatkaa yhtäjaksoisesti aina siihen asti, kunnes keväällä maa on paljas ja sula. Sopiva ruokinta-aika on yleensä
säistä riippuen marraskuusta
maaliskuuhun.
Sulan maan aikaan linnut
löytävät luonnosta ravintonsa. Pesimäaikaan tarjottu siemenravinto voi heikentää poikasten selviytymistä
ja kasvua, koska hyönteisravinnon osuus voi vähentyä
ruokinnan vuoksi. Myös lintutautien riski vähenee, kun
ruokinta lopetetaan keväällä ajoissa.
Suositeltavaa on käyttää
ruokinta-automaattia, joka
pitää ruuan kuivana ja estää
lintuja ulostamasta sen sekaan. Maaruokintaa ei suositella tehtäväksi lainkaan, koska se voi tautiriskin lisääntymisen lisäksi houkutella paikalle rottia. Maaruokinta
houkuttaa myös lokkeja, varislintuja ja puluja, jotka saa-
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kenteet ja puhtaus varmistaa, ja tarvittaessa ruokinta
keskeyttää seuraavan lauhan
jakson aikana. Rottien hävittäminen on kiinteistön haltijan vastuulla.
Kiinteistön haltija päättää
lintujen ruokinnasta oman
kiinteistönsä alueella. Mikäli
ruokinta aiheuttaa kohtuuttomia haittoja, kannattaa

asiasta ensi sijassa keskustella
ruokinnan harjoittajan kanssa. Taloyhtiöissä yhteyttä voi
ottaa myös isännöitsijään tai
taloyhtiön hallitukseen.
Lintujen ruokinta ei saa
aiheuttaa roskaantumista.
Ruokintapaikka on siivottava
säännöllisesti, eikä syömättä
jäänyttä ruokaa saa kerääntyä jätteeksi alueelle.

–Koronakriisi on nostanut
kotitalouksien kriisinkestävyyden ja omatoimisen varautumisen ajankohtaisiksi
aiheiksi ja korona näkyy suomalaisten riskitietoisuudessa, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuspäällikkö Tuula Kekki.
–Vaikka häiriötilanteilla viitataan yleensä laajoihin
sähkökatkoihin tai vedenjakeluhäiriöihin, myös koronapandemiaa voi pitää laajana
häiriötilanteena ja se on vaikuttanut asenteisiin varautumista kohtaan, Kekki toteaa.

Suomalaisilla kotitalouksilla tulisi olla varautumissuosituksen mukaan valmius pärjätä häiriötilanteessa 72 tuntia eli kolme vuorokautta ilman viranomaisten apua.
Seitsemännen kerran tehdyn
varautumistutkimuksen mukaan erityisesti sähkökatkot
ja vedenjakeluhäiriöt aiheuttaisivat haasteita jo huomattavasti lyhyemmässä ajassa.
Yli puolet (52 %) vastaajista arvioi, ettei selviytyisi kolmea vuorokautta ilman juoksevaa vettä ja yli kolmannes
(39 %) arvioi, ettei selviytyi-

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 6.2.
Tällä kertaa keräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja
nuoria.
– Koronapandemia on lisännyt nuorten mielenterveysongelmia ja yksinäisyyttä. On todella tärkeää, että
saamme autettua nuoria tämän kampanjan avulla, diakoniatyöntekijä Sara Dhakal Mäntsälän seurakunnasta toteaa.

Lisää turvallisia
aikuisia lasten ja
nuorten arkeen
Tuotosta 40 prosenttia jää
nuorten hyväksi Suomessa
tehtävään työhön ja 60 pro-

sentilla avustetaan kehittyvien maiden katastroﬁalueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Suomeen jäävästä tuottoosuudesta puolet saa Lasten
ja nuorten keskus, jossa laajennetaan etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. Toinen puolisko jää paikallisseurakunnalle. Mäntsälän seurakunta käyttää oman osuutensa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

Mikä Yhteisvastuu?
Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäi-

senrakkauden kansanliike,
joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräykseen
osallistuvat kaikki Suomen
ev.lut. kirkon seurakunnat.
Keräyksen suojelijana toimii
tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Vuoden 2022 keräyksen Yhteisvastuu-piispana
toimii Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.
– Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on.
He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia, Mari Leppänen sanoo.

2. KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUS
Yhteisöille, ryhmille ja yhdistyksille

5. NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUS
Nuorten omille toimintaryhmille
Avustushakemukset tulee toimittaa
hyvinvointilautakunnalle osoitettuna 21.2.2022
klo 17.00 mennessä ensisijaisesti
řņƙŖññŦųΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ͘͘ƭñņ͘£ñŝǍğŝƵƖņơƭğ͘ÙņŨřřņ̪͘
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

eivät ihmiset koe tietävänsä,
mitä varautumisen eteen pitäisi tehdä. Lisäksi osa vastaajista kertoo, että mahdollisuuksia varautua paremmin
esimerkiksi sähkökatkoon ei
ole, koska he eivät voi hankkia asuntoonsa tarvittavia
varusteita, kuten sähkögeneraattoria tai puulämmitystä.

Kerrostalossa asuvat
ja nuoret arvioivat
kriisinkestävyytensä
muita heikommaksi
Odotetusti omakotitalossa
ja maaseudulla asuvat selviäisivät kaupunkilaisia ja kerrostaloasukkaita pidempään
ilman monia palveluita. Esimerkiksi kantakaupungissa asuvista vastaajista lähes
puolet (48 %) kertoo, että ei
selviäisi varautumissuosituksen mukaista kolmea vuorokautta ilman sähköä, kun
taas haja-asutusalueella asuvista näin kertoo neljäsosa
(23 %).
Myös vedenjakeluhäiriöihin varautumisessa näkyy
selkeä ero asuinpaikkojen välillä. Haja-asutusalueella reilu
kolmasosa on varautunut
vedenjakeluhäiriöön hyvin
tai erinomaisesti ja kaupungissa joka kuudes. Kaupungissa peräti kaksi kolmasosaa
(63 %) kertoo varautuneensa
heikosti tai ei lainkaan.
–Ikäryhmienkin
välisiä eroja löytyy. Nuoret vastaajat ovat muita harvemmin varautuneita, kun taas
yli 65-vuotiaat ilmoittavat
harvoin varautuneensa erittäin tai melko huonosti. Monet nuoret ja kerrostaloasukkaat suunnittelevat lähtevänsä häiriötilanteen sattuessa
asumaan väliaikaisesti ystävän luo, Kekki sanoo.

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

Linnatie 5, 04600 Mäntsälä
Puh: 050 444 1714, 050 444 1715 ja 0400 463 691
vianorpartner@msoynet.com
Avoinna: ma-pe 8 – 18, la 9 – 14

1. KULTTUURIAVUSTUS
Kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja ryhmille
kulttuuritoimintaan

4. NUORISOTOIMEN YLEISAVUSTUS
Nuorisoyhdistyksille

Varautuminen
ei ole kaikille
itsestäänselvyys

Yhteisvastuukeräys 2022 nostaa esiin
nuorten kokeman hädän ja toivottomuuden

Mäntsälän kunta ilmoittaa haettavaksi
vuoden 2022 avustukset seuraavasti:

3. URHEILUSEUROJEN KOHDEAVUSTUS
Liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille
koulutukseen ja toimitilavuokriin

si sähkökatkosta yli kolmea
vuorokautta. Tosin sähkökatko aiheuttaisi todennäköisesti myös vedenjakelun keskeytymisen eli suurimmalle osalle kotitalouksista pitkittynyt
sähkökatko aiheuttaisi suuria
haasteita.

Alle puolet (41 %) vastaajista
pitää omaa varautumistaan
hyvänä. Parhaiten on varauduttu tulipaloihin ja kotitapaturmiin. Heikoiten vastaajat arvioivat olevansa varautuneita vedenjakeluhäiriöihin ja tulviin.
Niiden vastaajien osuus,
jotka eivät usko varautumisesta olevan apua ja joiden
mielestä varautuminen kuuluu muiden vastuulle, on laskenut alle puoleen edellisestä kyselystä. Varautumattomuuden syyksi kerrotaan
useimmin se, ettei asiaa ole
tullut ajatelleeksi tai ettei se
kiinnosta.
–Toiseksi yleisin syy on, ett-

MÄNTSÄLÄN KUNNAN
AVUSTUKSET VUONNA 2022

Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

£ƵƵƭƭğğŝŝņơņñ͘Ŗñ͘ŦāāƙāñŖñŨ͘ŖāŝřğğŨ͘ơññƖƵŨğņƭñ͘
hakemuksia ei käsitellä. Kohdan 4 (Nuorisotoimen
kohdeavustus) osalta hakuaika on koko vuosi. Sen
osalta hakemukset toimitetaan neljää (4) viikkoa
ğŨŨğŨ͘ƭñƖñŀƭƵŦññ͘řņƙŖññŦųΖŦñŨƭơñŝñ̩Ǧ̩͘
Avustuksia haetaan Mäntsälän kunnan
hyvinvointiavustukset lomakkeella. Lomake löytyy
Mäntsälän kunnan kotisivuilta kohdasta lomakkeet.
Lisätietoja:
͘ ̳͘ iņņřƵŨƭñƭųņŦğŨ͘ñǍƵơƭƵřơğƭ͘ŝņņřƵŨƭñơņŀƭğğƙņ
͘ ͘ Pñƙƙņ͘ņơƭğƙ͘ƖƵŀ̩͘˩˭˩͘ˬ˪˭ˮ͘ˬ˲ˮ
͘ ̳͘ gƵŝƭƭƵƵƙņñǍƵơƭƵřơğƭ͘řƵŝƭƭƵƵƙņơņŀƭğğƙņ
͘ ͘ »ñƙŖñ͘gƵƵơğŝñ͘ƖƵŀ̩͘˩˭˩͘ˬ˪˭ˮ͘ˬ˲˰
͘ ̳͘ uƵųƙņơųƭųņŦğŨ̿͘͘Ŗñ͘řñŨơñŝñņơƭųņŦņŨŨñŨ
avustukset
͘ ͘ PǔǍņŨǍųņŨƭņƖāāŝŝņřřŽ͘ÙƵųřřų͘iğņƙņŦññ
͘ ͘ ƖƵŀ̩͘˩˭˩͘ˬ˪˭ˮ͘˯˯˯

Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 36. Lähde: Jari Heikkilä

Jos ajoneuvo tielle jättää
Jos tien päälle ajoneuvolla jää,
muista neuvot nää.
Yritä välttää mutkaa ja mäkee,
Y
eli saada paikaksi sellainen,
josta ajoneuvon kaikki näkee.
Kun autossa on varusteena hinausköysi,
y
toisen ajoneuvon avulla
se turvallisen paikan löysi.
Kun kyseessä on hätä,
nelivilkut päällä, mahdollisimman laitaan
t
tietä ajoneuvo jätä.
Ajovalot (parkit päälle) päältä poista,
niiden valossa hätävilkut ei eteenpäin loista.
Ennen ajoneuvosta ulos astumista
En
peilillä käy pää,
ettet takaa tulevan alle jää.
Varoituskolmiolla myös vaara näytä,
jos mahdollista molemmissa suunnissa
niitä käytä.
Heijastinliivit päälle tulisi laittaa,
a,
ensiapuvälineet ja valaisinkaan
an
auton varustuksessa ei haittaa.
ittaa.
ttta
Kyykyssä oleva renkaan vaihtaja
K
h
htaja
tai tien puolen tankkaaja
ttummissa vaatteissa ei ajoissa näy,
silloin takana tuleville ajoneuvoille reaktioaika väistämiseen liian pieneksi käy.
Vaikka
V
Vaik
aik vaatteita olisi ajaessa päällä,
tulee ne mukana olla
sateisella ja kylmällä säällä.
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Muista ystävää 14.2.
Maahantuojan korumyymälä
Keskuskatu 5, Kipan vieressä.
Olemme avoinna ma-pe 10–16. Tervetuloa û

Talviale on alkanut!

Kauttamme
saat nyt myös
kultasepän palvelut,
kaiverrukset ja
korujen korjaukset

HY VÄ
VALIKOIMA
VÖITÄ JA
HENKSELEITÄ

PALJON
ERILAISIA
SUKKIA

Suuri valikoima
hopeakorvakoruja
1 pari
2 paria
3 paria

10,18,25,-

Meiltä löydät
ihanat korulahjat ystävälle!

Tervetuloa
pakkaspäivän
ostoksille!
t UVOJLPJUB
t QVTFSPJUB
t NFLLPKB
t GBSLLVKB
t MFHHJOTFKÊ
t OFVMFQVTFSPJUB
t OFVMFUBLLFKB
t OBJTUFO
juhlapukuja

YstävänpäiväKORTIT
ja -POSTIMERKIT
nyt myynnissä!

-tyynyjä
-kynttilöitä
-enkeleitä
-magneettejaa
-muistikirjojaa
oja
-ajatelmakirjoja
-tyynyliinojaa
ym.

Fanni ja liian
jännittävä yö

t QJQPKBKBIBOTLPKB
t TVLLJB
t UPQQBUBLLFKB
t ZÚQBJUPKB
t DPMMFHFIPVTVKB
t NFSJOPWJMMBTVLLJB
t BMVTWBBUUFJUB
t LBTWPNBTLFKB
t NBUUPKB

Keskuskatu 5, Mäntsälä

(Kipa-kirjakaupan vieressä)

Tervetuloa!

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

KAUNIITA MAT TOJA
-useita värejä
ja malleja

3D-PALAPELIT
alk. 19,95 €

Kauniita
TTARROJA

KIRJA-ALE
alkoi
- kirjoja
alk. 1,Fanni ja levoton
tiikeri

Mitä ystävällisyys
on?

Rakastan sinua,
pikku Sipi

Lasten
TUNNEKIRJOJA

POPUP-MYYNTI

Vain käteismaksu!
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Hyvää Ystävänpäivää!

Ystävälle kivoja
pieniä LAHJOJA

Alennukset jopa 70 % !
Paljon myös uusia
koruja Italiasta.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Joskus minä
raivostun

- vanhemmille
ja päivähoitoon yhdessä
lasten kanssa luettaviksi
ja keskusteltaviksi

Minusta tuntuu
- kirja kikatuksesta,
kiukusta, itkusta ja ilosta

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE

Pomenia – Sisu
Sukkelan rohkeuskortit

Kaipaamme
karhua

Ravi
raivostuu

Isla saa
kavereita

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

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Kuva Katja Koli / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

VR palautti maskipakon
kauko- ja lähiliikenteen juniin
Kuva ©VR Group

VR siirtyi maskisuosituksesta takaisin maskipakkoon kaikissa omissa junissaan. Muutoksen
tavoitteena on saada matkustajat käyttämään
entistäkin tunnollisemmin maskeja. Maskipakko
otettiin käyttöön kaikissa VR:n kauko- ja lähiliikenteen (D-, G-, M-, R-, T- ja Z-junat) junissa
sekä Allegro-junissa.
VR:llä on ollut vahva maskisuositus syksystä 2020 lähtien ja maskipakko maaliskuusta lokakuuhun 2021. Junahenkilökunta on käyttänyt
maskia syksystä 2020 lähtien
kaikissa junissa.
– Haluamme lisätä maskipakolla matkustamisen turvallisuutta entisestään. Maskinkäyttö vaihtelee tällä hetkellä voimakkaasti alueittain
ja parhaimmillaan jopa 80 %
matkustajista käyttää junissa
maskia. VR:n tavoitteena on
saada kaikki ne matkustajat,
joilla ei ole terveydellistä syytä, käyttämään maskia junissa, kertoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.
Myös yhä useampi matkustaja toivoo maskipakon
palauttamista juniin. Marraskuun asiakaskyselyssä noin
puolet (51 %) vastaajista toivoi maskipakkoa juniin.
– Henkilökuntamme puuttuu maskittomuuteen, kuten
aiemminkin maskipakon aikana. Tiedämme kokemuksesta jo nyt, että täysin kattavaan ja aukottomaan valvontaan emme valitettavasti pääse puuttumisesta huolimatta. Junahenkilökuntamme ratkoo epäselvät tilanteet aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jos maski unohtuu kotiin, voi sen ostaa hen-

kilökunnalta kaukoliikenteen
junissa, kertoo Simola.
Terveydelliset syyt voivat
olla esteenä maskinkäytölle
ja nämä asiakkaat ovat tervetulleita junaan. VR ei vaadi
matkustajilta todistusta terveydellisistä esteistä ja esteen
toteaminen henkilökunnalle
riittää.
Oman seurueen käyttöön
varatussa hytissä tai makuuhytissä ei tarvitse käyttää
maskia. Maskia on kuitenkin
käytettävä junaan noustessa
ja junassa liikkuessa.

VR:n lähiliikennealue
laajenee
Junaliikenne Lahdesta Kouvolaan, Kotkaan ja Kotkan
satamaan muuttui VR:n lähiliikenteeksi 5.1.2022 alkaen.
Muutoksen myötä matkustusehdot, palvelumalli ja hinnoittelu yhdenmukaistuvat
muun lähiliikenteen kanssa
ja suurin osa lipun hinnoista laskee.
Jo nyt Lahdesta Kouvolaan ja Kouvolasta aina Kotkan satamaan asti liikennöidään VR:n lähijunakalustolla.
Samalla kalustolla jatketaan
myös muutoksen jälkeen.
Kouvolasta Kotkan satamaan
otetaan käyttöön uusi O-junatunnus.

Mäntsälässä toimiva Vetcare
kehitti koirille suunnatun rauhoitteen

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Mäntsälän Lukolla
annettiin kehotuksia 24 kpl

– Muutoksella selkeytämme alueen junamatkustamista. Reitit, aikataulut ja kalusto pysyvät samana, mutta
hinnoittelu yhdenmukaistuu
muun lähiliikenteen kanssa. Asiakkaalle ehdottomasti
suurin hyöty on tasahinta: lähijunissamme lipun hinta pysyy aina samana kullakin reitillä, kertoo lähiliikennejohtaja Anu Punola.
Myös sosiaaliset alennukset muuttuvat. Lähiliikenteessä opiskelijat, eläkeläiset sekä vapaa-ajallaan matkustavat varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavat saavat
kerta- ja sarjalipun hinnasta
-50 % alennusta. Lapset saavat -50 % myös kausilipun
hinnasta.
– Jos on opiskelija tai eläkeläinen, muutos on merkittävä. Lisäksi aiemmin maksulliset lisäpalvelut, kuten lastenvaunujen, polkupyörän
ja lemmikkien kanssa matkustaminen on jatkossa lä-

hijunissa ilmaista. Myös alle
7-vuotiaat lapset matkustavat veloituksetta, Punola jatkaa.
Jatkossa junissa kiertävät
lähiliikennekonduktöörit asiakkaita opastamassa ja neuvomassa. Lähiliikennekonduktöörit liikkuvat työvuoron aikana junasta toiseen ja
auttavat asiakkaita myös laiturialueilla. Pareittain kulkevat lippukonduktöörit varmistavat junissa ollessaan
matkustusoikeuden katsomalla matkaliput.
Lähijunalipun voi ostaa
VR Matkalla -mobiilisovelluksesta, vr.ﬁ-sivustoilta, lippuautomaateista sekä kaikista Suomen 600 R-kioskista. Junasta lippua ei voi ostaa, vaan se tulee olla ostettuna etukäteen ennen junaan nousua. VR:n lähijunissa on käytössä valvontamaksu, jossa liputtomalle asiakkaalle voidaan määrätä 80
euron maksu.

Valtaosa kuluttajista haluaa kiinteät postinjakopäivät
Selvä enemmistö suomalaisista haluaa, että postia jaetaan koko maassa joka viikko samoina kiinteinä päivinä, kun jakelupäivät vähenevät viidestä arkipäivästä kolmeen.
Kiinteitä jakelupäiviä kannattaa 69 % kuluttajista. Viikoittain vaihtuvia jakelupäiviä pitää parempana vain joka kymmenes suomalainen.
Joka viides ei osaa tai halua
ottaa kysymykseen kantaa.
Tiedot käyvät ilmi IROResearchin Uutismedian liitolle tekemästä mielipidetutkimuksesta, johon haastateltiin joulukuussa tuhatta suomalaista. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että
postinjakelu harvenisi koko
maassa viidestä päivästä kolmeen päivään viikossa. Postilain uudistusluonnoksen
mukaan jakelupäivien ei tar-

vitsisi olla samoja, vaan Posti saisi päättää ne vapaasti eri
alueilla jakelupäiviä vaihdellen. Postilaki koskee yleispalvelukirjeitä, mutta samassa
päiväkannossa kulkee myös
muita kirjeitä, aikakauslehtiä
ja sanomalehtiä.
Kiinteiden jakelupäivien
mallissa postia jaettaisiin koko maassa joka viikko samoina kiinteinä päivinä, esimerkiksi maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Kelluvien jakopäivien mallissa posti
jaetaan eri alueilla ja eri viikkoina eri päivinä, esimerkiksi parillisella viikolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina ja parittomalla viikolla
tiistaina ja torstaina.
Kiinteiden jakelupäivien
kannatus on vahvinta maaseutukunnissa ja pienissä
kaupungeissa. Pääkaupunkiseudullakin niitä pitää silti

parempana vaihtoehtona 61
% postinsaajista. Vastaajan
ikä ei vaikuta tässä kysymyksessä. Naiset suosivat kiinteitä jakelupäiviä jonkin verran
miehiä enemmän.
Lehtikustantajia edustavat
Medialiitto ja Uutismedian
liitto katsovat, että jakelupäivien tulisi olla kiinteitä, yhteneväisiä ja samoja joka viikko
koko maassa.
– Määräpäiväjakelu on
välttämätön lehtien tilaajille,
mainostajille ja kustantajille.
Ilman sitä lehtien ilmestyminen vaarantuu. Asiakkaiden
tarpeiden kuuntelu tuottaa
pidemmän päälle parhaiten
liikevaihtoa ja työtä myös jakeluyhtiölle, Uutismedian liiton liittojohtaja Jukka Holmberg huomauttaa.
Tutkimuksessa kysyttiin
myös, mihin aikaan päiväpostin sanomalehdet, aika-

kauslehdet ja kirjeet tulisi viimeistään olla jaettu.
Reilu kolmannes piti sopivana klo 14:n takarajaa. Klo
12 ja klo 16 saivat molemmat
noin neljänneksen kannatuksen. Yhteensä 85 % vastaajista valitsi jonkin vaihtoehdon
aikavälillä klo 12-16. Nykyisin
posti jakaa päiväpostia paikoin myös iltaisin.

Haja-asutusalueen
jätevesien käsittelyssä
edelleen puutteita
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien valvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toiminta-alueella aloitettiin
viime vuonna. Valvonta kohdennettiin riskiperusteisesti pohjavesi- ja ranta-alueille, joissa jätevesijärjestelmät
olisi tullut uusia 31.10.2019
mennessä.
Vuoden 2021 valvontakohteiksi valikoituivat seuraavat pohjavesialueet: Valkoja
(Nurmijärvi), Jäniksenlinna ja
Kaikula (Tuusula) sekä Lukko
(Mäntsälä).

Reilulla kolmasosalla
uusintatarvetta
Vuoden 2021 jätevesivalvonnan yhteydessä kartoitettiin
yhteensä 159 asuin- ja lomarakennusta neljältä pohjavesialueelta.
Varsinaisia tarkastuksia
suoritettiin yhteensä 118 kpl.
Näistä 74 kiinteistöä, yhteensä 63 % tarkastetuista, täyttivät lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarkastuksilla havaitut puutteet vaihtelivat pienemmistä puutteista
koko järjestelmän puutteellisuuteen. Puutteellisille kohteille annettiin kehotus saattaa jätevesien käsittelyjärjestelmä lain vaatimusten mukaiseksi. Vaaditut toimenpiteet tulee toteuttaa annetussa määräajassa. Määräajan
jälkeen valvontaviranomainen valvoo, onko toimenpiteet toteutettu.
Tuusulassa Jäniksenlinnan
ja Kaikulan pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 25
asuin- tai lomarakennusta.
Osa Jäniksenlinnan pohjavesialueesta on vesilaitoksen
toiminta-aluetta, eli näillä
kiinteistöillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.
Tarkastuksia tehtiin yhteensä 23 kpl. Tarkastetuista
kohteista kunnossa oli 16 kpl
kiinteistöistä. Kehotuksia annettiin 7 kpl. Täysin uusitta-

via oli 5 kpl ja osittain uusittavia 1 kpl.
Nurmijärvellä Valkojan
pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 78 asuinrakennusta. Tarkastuksia tehtiin 73
kpl. Tarkastetuista kohteista
kunnossa oli 37 kpl kiinteistöistä. Kehotuksia annettiin
31 kpl, joista täysin uusittavia oli 26 kpl ja osittain uusittavia 8 kpl.
Mäntsälässä Lukon pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 56 asuin- tai lomarakennusta. Tarkastuksia tehtiin 45 kpl. Tarkastetuista
kohteista kunnossa oli 21 kpl
tarkastetuista kiinteistöistä.
Kehotuksia annettiin yhteensä 24 kpl, joista täysin uusittavia oli 10 kpl ja osittain uusittavia 14 kpl.

Jätevesien
asianmukainen
käsittely on tärkeää
Suurin uudistustarve on
pohjavesialueilla sijaitsevilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Näiden jätevesijärjestelmien kuntoon laittaminen on erityisen tärkeää,
jotta voidaan turvata hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessa. Pohjaveden laadun säilyminen hyvänä on kaikkien etu.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnista Nurmijärvellä
on eniten kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän varassa olevia kiinteistöjä pohjavesi- ja ranta-alueilla. Seuraavaksi eniten näitä kiinteistöjä on Mäntsälässä, Tuusulassa, Järvenpäässä ja vähiten Keravalla. Kerava on tiivis kunta, jonka alueella suurin osa asuinkiinteistöistä on
vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueella.
Viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien valvonta jatkuu tulevina vuosina käytössä olevien resurssien puitteissa.

Euroopan lääkeviranomainen on myöntänyt myyntiluvan EU:n alueella suomalaisen eläinlääkeyritys Vetcare Oy:n kehittämälle koirien hoitoon suunnatulle rauhoitteelle. Zenalpha on historiallinen läpimurto koko
Suomen eläinlääketeollisuuden ja -tutkimuksen alalla
ja edesauttaa koirien hyvinvoinnista huolehtimista kaikkialla maailmassa.
– Uuden alusta asti kehitetyn alkuperäislääkkeen tuominen kansainvälisille markkinoille on Suomen lääketeollisuuden ja -tutkimuksen
alalla poikkeuksellisen innovaatiotyön tulos. Kehitystyötä lääkkeen eteen on tehty yli
kymmenen vuotta ja olemme investoineet työhön vuosittain merkittävän osuuden
liiketuloksestamme”, kertoo
Vetcare Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuussaari.
Rauhoite on kehitetty yhdistämällä uusi lääkeaine,
vatinoksaani, toiseen jo käytössä olevaan eläinten rauhoitusaineeseen. Uuden rauhoitteen etuna on sen vähäisemmät haitalliset vaikutukset sydämen ja verenkier-

toelimistön toimintaan mikä mahdollistaa koirien rauhoittamisen entistä turvallisemmin. Tuotteen kaupallisen potentiaalin arvioidaan
olevan kymmeniä miljoonia
euroja. Vatinoksaani-lääkeainetta ei ennen tätä ole ollut markkinoilla ihmis- tai
eläinlääkkeenä, mikä korostaa hankkeen ainutlaatuisuutta.
– Olen tiimistämme ja
työstämme äärettömän ylpeä. Uudenlainen rauhoite
auttaa eläinlääkäreitä hoitamaan koiria entistä paremmin. Kehitystyö tekee Vetcaresta uranuurtajan eläinten
hyvinvoinnin edistämisessä,
ja tämä tavoite ohjaa kaikkea
kehitystyötämme”, Kuussaari jatkaa.
Uusi rauhoite on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja se on tarkoitettu eläinlääkäreiden
käyttöön monenlaisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Lääke pohjautuu Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtyyn innovaatioon.
Suomessa eläinlääkäreiden
vastaanotoilla rauhoitetaan

arviolta noin 2 500 koiraa
päivittäin. Euroopassa vastaava luku voi olla jopa 200
000 koiraa päivässä.
– Pienissä hoitotoimenpiteissä rauhoitusta ei aina käytetä rauhoitteen mahdollisten haitallisten sivuvaikutusten vuoksi. Pian markkinoille
tuleva uusi rauhoite mahdollistaa koiran kevyen rauhoittamisen matalalla kynnyksellä myös pienimuotoisissa toimenpiteissä, kertoo dosentti
Marja Raekallio Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.
– Hoitokokemus on koiralle miellyttävämpi rauhoitettuna, ja eläinlääkäri pääsee keskittymään paremmin
itse hoito- tai tutkimustoimenpiteeseen. Myös työturvallisuus paranee, kun koiraa
ei tarvitse pidellä paikoillaan
toimenpiteen aikana. Esimerkiksi röntgentutkimuksissa
omistajaa tai avustajaa ei tarvitse altistaa röntgensäteilylle, kun koira on rauhoitettuna, lisää erikoistutkija Heta
Turunen Vetcare Oy:stä.
Suomessa tuotteen markkinoijana toimii Vetcare. Lääke tulee saataville Euroop-

Suomen Yrittäjät:

Yksi viidestä aluevaltuutetusta on yrittäjä
Lukuisia yrittäjiä pääsi hyvinvointialueiden valtuustoihin.
Uusista valtuutetuista 20,3
prosenttia on yrittäjiä.
– Tämä on mainio asia.
Yrittäjät tietävät, että laadukkaat sote-palvelut turvataan laadukkaasti ja tehokkaasti vain monituottajamallilla, jossa käytetään julkisen
sektorin, sote-yritysten sekä
järjestöjen osaamista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Sunnuntaina päättyneissä
aluevaaleissa valtuustoihin
valittiin yhteensä 280 yrittäjää koko maassa. Se on 20,3
prosenttia kaikista aluevaltuutetuista.
– Yrittäjien osuus on merkitsevä. Silti jokaisella alue-

valtuutetulla on avaimet käsissään, jotta jonoja lyhentävät palvelusetelit laitetaan
liikkeelle ja sote-yritysten
osaaminen otetaan laajasti
käyttöön. Tämä asia on nyt
sote-päättäjien käsissä, Pentikäinen sanoo.
– Vaalitulos oli viesti tarkan taloudenpidon, lähipalveluiden ja monituottajuuden puolesta. Sote-uudistuksen suuntaa halutaan selvästi
kääntää pari piirua kohti monituottajamallia. Halutaan,
että sote ei ole vain julkisen
sektorin heiniä, hän toteaa.
– Monituottajamalli ja
asiakasvalta esimerkiksi palvelusetelin avulla antavat
edellytyksiä parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta.

Aluevaalit ovat yrittäjille tärkeät
* Sote-sektorille käytetään noin 21 miljardia euroa
vuosittain.
* Alalla työskentelee 400 000 ammattilaista,
joista 88 000 yksityisellä sektorilla.
* Sote-alan yrityksiä on noin 18 200.
* Neljä viidestä sote-alan yrityksestä on enintään
neljän hengen yrityksiä.
* Henkilökunnan tarve sote-alalla on yli 200 000
henkilöä tulevina vuosina.
* Hyvinvointialueet ovat merkittäviä ostajia
alueellaan.

Eniten yrittäjävaltuutettuja on kokoomuksella (86), toiseksi eniten keskustalla (74)
ja kolmanneksi perussuomalaisilla (47). Suhteessa eniten
yrittäjävaltuutettuja on Liike
Nytillä (50 prosenttia).
Koko maassa yrittäjiä valittiin aluevaltuustoihin 280.

Yrittäjävaltuutettujen
määrät puolueittain:
Kokoomus 86
Keskusta 74
Perussuomalaiset 47
SDP 16
RKP 16
Vihreät 13
Liike Nyt 10
Kristillisdemokraatit 6
Vasemmistoliitto 6
Valta kuuluu kansalle 3
Muut ryhmät 3

Yrittäjien
osuus puolueen
valtuutetuista:
Liike Nyt 50,0 %
Perussuomalaiset 30,1 %
Valta kuuluu kansalle 30,0 %
Kokoomus 29,8 %
Keskusta 24,9 %
RKP 20,8 %
Vihreät 14,4 %
Kristillisdemokraatit 10,5 %
SDP 5,8 %
Vasemmistoliitto 6,0 %
Muut ryhmät 37,5 %

paan vuoden 2022 aikana. Vetcare on perustettu jo
1990-luvulla ja mäntsäläläinen Kalevi Heinonen on yksi sen perustajajäsenistä. Ny-

kyään Heinonen on Vetcaren
hallituksen puheenjohtaja.
Yrityksen tuotekehitysosasto on toiminut Mäntsälässä yli 20 vuotta. Tänä aikana

Vetcare on kehittänyt useita tuotteita, muun muassa
maailman ensimmäisen koirille suunnatun maitohappobakteerivalmisteen.

Suun terveydenhuollon
päivystys päättyi Hyvinkäällä
HUSin vastaama suun perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toiminta päättyy Hyvinkään sairaalassa perjantaina 21. tammikuuta. Toiminta jatkuu
Puistosairaalassa Meilahden
sairaala-alueella.
Päivystys on toiminut Hyvinkään sairaalassa viime
syksystä lähtien. Muutaman
kuukauden kokemuksen perusteella on käynyt ilmi, että nykyiset tilat eivät sovellu koronavirusepidemian

vuoksi päivystyksen toimintaan.
Suun perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toiminta jatkuu
nykyisellään Puistosairaalassa Meilahden sairaala-alueella. Päivystys palvelee kaikkia
Uudenmaan alueen asukkaita arki-iltaisin klo 16–21 sekä
lauantaisin, sunnuntaisin ja
arkipyhinä klo 9–21. Päivystys on tarkoitettu päivystyksellistä ensiapuhoitoa tarvitseville potilaille perustervey-

denhuollon virka-ajan ulkopuolella.
Potilaan tulee soittaa ajanvarausnumeroon ennen päivystykseen hakeutumista.
Hoidon tarpeen kiireellisyys
arvioidaan puhelimessa.
Suun perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen ajanvarauksen
puhelinnumero on 09 471
71110. Ajanvaraus on auki arkisin klo 14–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä
klo 8–21.

Uusien avointen työpaikkojen määrä
Uusimaalla jatkaa kasvuaan
Uudellamaalla oli joulukuun
lopussa yhteensä 91 867 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli
83 981 ja lomautettuja 7 886.
Ilman työsuhdetta olevien
määrä laski 6 213 (-6,9 %)
henkilöllä ja lomautettujen
18 913 (-70,6 %) henkilöllä
vuoden takaiseen verrattuna.
Työttömien kokonaismäärä laski 25 126 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan.
Työttömien määrä laski Uudellamaalla 21,5 prosenttia
eli hieman hitaammin kuin
koko maassa keskimäärin
(-23 %). Työttömien työn-

hakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 10,5
prosenttia, mikä on 3 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 443, mikä
on 3 581 (-29,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 42 711, mikä on 9 380
(28,1 %) enemmän kuin vuoden 2020 joulukuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä
alueella oli 18 543, mikä on
2 334 (-11,2 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen ver-

rattuna.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon joulukuussa 29 295, mikä on 78,2
prosenttia (12 858 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta
aiemmin ja 42,1 prosenttia
enemmän kuin kaksi vuotta
aiemmin. Uusien TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on
noussut jo pandemiaa edeltävää tasoa selvästi korkeammalle.
Tiedot ilmenevät työ- ja
elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Anna hetki aikaa itsellesi
HydraSpakasvohoito

Vallankumouksellinen hoito
BIOREVITALISAATIO ILMAN NEULOJA

Hoito sisältää:
kevyt koneellinen
puhdistus ja kuorinta,
Led-valoterapia
kasvojen ja
dekolteen hieronta
sekä hoitovoiteet.

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

125€

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

(norm: 155€)

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

