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RENTOJA KILOMETREJÄ

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V. VELOITUKSETONTA TURVAA.

Mäntsälän
Ratsastuskoulussa
uusi yrittäjä ............. s. 4

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.
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TALVILOMALLE TURVALLISESTI
Osta Michelin tai BFGoodrich talvirengassarja* asennettuna, saat
alennusta 40 €!
*Talvirengassarja = 4 rengasta. Kampanja voimassa 7.3.2021 asti.

Michelin-huippurenkaat:
X-Ice North 4 testivoittaja!
X-Ice Snow kitkarengasuutuus!

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

AUTON
TALVIHUOLTO alk.

99€

Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l Total-öljyä 5W40,
suodatin ja vaihtotyö), nesteiden tarkistukset (jarru, kytkin,
jäähdytys ja pesu), renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden
tarkastuksen, alustan kunnon tarkastuksen.

ONHAN AKKUSI
KUNNOSSA?
Euromasterilta
laadukkaat Boschakut asennettuna!
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VARAA AIKA TAI OSTA NETISTÄ 24 / 7
euromaster / mäntsälä / ajanvaraus
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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!
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maa eri puolilla Suomea, sekä ruokatuotteita valmistava Kasvisgalleria Kuopiossa.
Juustoportin toiminta kulminoituu vastuullisuuteen ja
jatkuvaan tuotekehitykseen.
Mäntsälässä Juustoportin
myymälä sijaitsee pohjoisen
moottoritieliittymän lähei-

syydessä.
– Annimari on mieluisa yhteistyökumppani Juustoportille, iloisella ja positiivisella
asenteella pääsemme pitkälle. Kyllähän se hyvältä tuntuu, että tuotteemme ovat
huippu-urheilijan arjessa
mukana. Lähdemme innolla yhteistyöhön ja toivomme
Annimarille menestystä kisakauteen, kertoo Juustoportin markkinoinnista vastaava
johtaja Niklas Keski-Kasari.
– Olen maitotuotteiden
suurkuluttaja ja Juustoportin tuotteet ovat päivittäisessä käytössäni, joten olen
todella innoissani yhteistyöstä Juustoportin kanssa. Kausi
2022 on tärkeä EM-kisojen ja
MM-kisojen kanssa ja onnistuneen takareisien kuntoutuksen jälkeen tavoitteeni on
juosta kovempaa kuin koskaan. On hienoa, että Juustoportti on tällä matkalla mukana, kertoo Annimari Korte.
Juustoportti on jalasjärveläinen yli 300 henkilöä työllistävä perheyritys. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan, sekä vegetehtaan lisäksi viisi liikenneasemaa eri puolilla Suomea, sekä

Tammikuun kuntoilubuumi
näkyy myyntiluvuissa
Lupasitko vuoden vaihtuessa aloittaa uuden terveellisemmän elämän? S-ryhmän myyntidata paljastaa, että et ole ainoa. Tammikuussa myyntipiikkejä nähdään esimerkiksi proteiinijauheissa, kuntoiluvälineissä ja alkoholittomissa panimojuomissa.
Tammikuun kuntoilubuumi
näkyy myyntiluvuissa joka vuosi, kertoo S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Päivi Hole. Erityisen paljon myydään kotitreeniin sopivia pienkuntoilun tuotteita, kuten jumppamattoja, käsipainoja, kahvakuulia ja kuminauhoja. Esimerkiksi vuoden
2021 tammikuussa Prismoista ostettiinkin yli 14 300 kilon
edestä kahvakuulia. Myös hierontavasara on edelleen hitti.
Myyntidatan perusteella
treenin tueksi hankitaan myös
erilaisia ravintolisiä ja proteiinituotteita. Esimerkiksi painonhallintatuotteita myydään tammikuussa ruokakaupoissa vuodesta riippuen 10–30 % ja proteiinijauheita 15–35 % enemmän keskimääräiseen kuukauteen verrattuna.
Tammikuussa korostuu myös
kevyemmin syöminen. Tammikuu on sitrushedelmien parasta sesonkia, ja niitä myydään jopa 2 miljoonaa kiloa enemmän
kuin keskimääräisenä kuukautena. Myös avokadoille tammikuu on vuosittain suurin myyntikuukausi.
–Tammikuun myynneissä korostuvat myös juurekset. Muita juurikasveja kuin kestosuo-

sikki perunaa myydään tammikuussa kiloissa mitattuna yli 15
% enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Myös kevyemmissä sosekeitoissa nähdään pieni myyntipiikki tammikuussa, joka on sosekeittojen vuoden kovin myyntikuukausi, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.
Alkoholittomien panimojuomien suosio on ollut kasvava trendi jo muutamien vuosien ajan, mikä näkyy myös valikoimien laajentumisena. Tammikuussa myynnissä nähdään
erityinen piikki, kun monet suomalaiset viettävät tipatonta
tammikuuta.
–Alkoholittomien oluiden
myynti kasvoi viime tammikuussa litroissa mitattuna keskimäärin noin 15 % sekä sitä
edeltäviin että seuraaviin kuukausiin verrattuna. Vastaavasti alkoholillisten oluiden myynti laskee tammikuussa noin 15 %
vuoden keskiarvoon verrattuna,
Oksa toteaa.
Paluu kuntoilun pariin nostaa
myös urheiluun liittyvän elektroniikan kysyntää. Urheilukellojen avulla mitataan kuntotasoa
sekä suoriutumista harjoituksista ja palautumista. Oman hyvinvoinnin tueksi ostetaan hieman yllättäenkin myös erilaisia
terveydenhoitomittareita. Esimerkiksi verenpainemittareiden myynti kasvoi tammikuussa
2020 19 % vuoteen 2019 verrattuna ja oli samalla tasolla myös
tammikuussa 2021.

Urheiluharrastusten aloittamista piristetään myös uusilla
treenivaatteilla. Ulkoilu on korostunut korona-aikana kuntosalien ja ryhmäliikuntapaikkojen
ollessa suljettuina, mutta myyntidatan perusteella suomalaiset
kuntoilivat viime tammikuussa mitä ilmeisimmin myös kotona, sillä perinteinen alkuvuoden
myyntipiikki urheiluvaatteissa
toistui myös tammikuussa 2021.
Esimerkiksi naisten treenipaitoja ja -toppeja myytiin viime tammikuussa noin 40–50 % enemmän ja treenitrikoita noin 30 %
enemmän kuin joulukuussa tai
helmikuussa.
–Urheiluvaatteiden menekin
kasvu liittyy myös laajempaan
athleisure-trendiin eli päivittäisen pukeutumisen muuttumiseen rennommaksi, mistä Antti Tapani -malliston suosio on
hyvä esimerkki, Päivi Hole huomauttaa.
Toisaalta myös säällä on vaikutusta siihen, mitä alkuvuodesta ostetaan. Tämä näkyy erityisesti ulkolajeissa, esimerkiksi
toppavaatteiden ja suksien kysyntä riippuu pakkasista ja lumitilanteesta.
–Viime talvi oli luminen ja
kylmä, ja myimme hiihtovarusteissa kahdessa viikossa lähes yhtä paljon tavaraa kuin koko edeltävän sesongin aikana, jolloin lumitilanne oli heikko suurimmassa osassa Suomea. Myös esimerkiksi naisten talviulkoiluhousuja myytiin 4–6-kertaisia määriä
edeltävän vuoden tammikuuhun verrattuna, Hole toteaa.
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Upea Silk oil of Morocco mineraalimeikkisarja

Juustoportti ja
Annimari Korte yhteistyöhön
Suomalainen perheyritys
Juustoportti ja 100 metrin
aitojen Suomen ennätyksen
haltija Annimari Korte ovat
solmineet yhteistyösopimuksen vuodelle 2022. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan, sekä vegetehtaan lisäksi viisi liikennease-
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TÄYDENTYNYT UUTUUSTUOTTEILLA

ruokatehdas Kuopiossa. Juustoportti on vastuullinen yritys, joka huolehtii ihmisten,
eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Tästä esimerkkinä
on mm. hiilineutraali Vapaan
lehmän tuoteperhe, huomionosoitukset hyvänä työnantajana ja perinteisen toimialan uudistajana. Juustoportti on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan luonut
joka kuukausi yhden uuden,
pysyvän työpaikan.

Meikkipussin päivitys aikeissa?

Soita ja varaa MAKSUTON aika niin löydämme
sinulle oikean sävyn esim. meikkivoiteeseesi.
Ole ystävällinen ja varaa aikasi

P. 045 806 4438

Kauneushoitola

Keskuskatu 4,
Mäntsälä

SKY-diplomikosmetologi
Tia Kovanen

www.kauneusbelleza.com

407 ääntä.
Sydämellinen kiitos
luottamuksestanne.
Työ yhteisten
asioiden
edistämiseksi
alkaa.
Tarja Vierikko

ZZZSHUKHMXULVWLWIL

Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 532 1220

Mirja Kokko
varatuomari
040 731 1380

Kirsi Hautaluoma
lakiassistentti
050 411 1914
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Verkkokauppa.com ostaa e-ville.com
-verkkokaupan vahvistaakseen
omien tuotemerkkien valikoimaa
Verkkokauppa.com Oyj on
sopinut e-ville.com -verkkokaupan ostamisesta. E-villen pääkonttori on Suomessa ja yrityksellä on toimintoja
Kiinassa. Yrityskauppa tukee
Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaa omissa tuotemerkeissä. Kaupan myötä Verkkokauppa.com saa e-villen kokeneen hankintaorganisaation, joka toimii Kiinassa Shenzhenissa ja Hongkongissa. Jo
yli 10 vuoden aikana etabloitunut e-villen paikallinen osto-organisaatio ja tehokkaat
hankintaprosessit mahdollistavat myös hankintakanavan
vastuullisuuden seurannan.
E-ville on vuonna 2007 perustettu verkkokauppa, joka palvelee asiakkaitta Suomessa ja Pohjoismaissa. E-villellä on myymälä, varasto- ja
huoltotiimi Mäntsälässä. Valikoimassa on mm. puhelimia, polkupyöriä ja vapaaajan varusteita, elektroniikkaa ja muita kodin tuotteita. E-ville työllistää noin 40
henkilöä Suomessa, Kiinassa
ja Thaimaassa, ja he jatkavat
yhtiön palveluksessa.
– Yrityskauppa on ensimmäinen Verkkokauppa.comin historiassa. Olemme viime vuosina kasvanut vahvasti orgaanisesti ja tämä kauppa tukee erinomaisesti strategisia kasvutavoitteita. Evillen kuluttaja- sekä yritys- ja
tukkuliiketoiminta ja Aasiassa toimiva hankintapalvelu
vahvistavat keskeisiä kasvualueita. E-villen innovatiivinen ja tehokas yrityskulttuuri
sopii loistavasti Verkkokauppa.comin kulttuuriin ja tapaan tehdä töitä sekä palvella asiakkaitamme. Toivotamme e-villen henkilöstön lämpimästi osaksi Verkkiksen yhteisöä, sanoo Verkkokauppa.
comin toimitusjohtaja Panu
Porkka. E-ville.com-verkkokauppa jatkaa toimintaansa

Kuva Elina Alanko

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

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

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

UNELMISSA
UUSI KOTI?

KUTSU MINUT ILMAISELLE
ARVIOKÄYNNILLE.
(ARVIOKÄYNTI EI SIDO SINUA MIHINKÄÄN)

ARJA JUUTINEN

Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV

0400 506430
arja.juutinen@remax.ﬁ

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

E-villen myymälä muutti viime syksynä uusiin isoihin tiloihin Mäntsälän Maisalantielle.

ja palvelee asiakkaitaan kuten ennenkin.
Kauppahinta on noin 5,3
miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 3,3 miljoonaa
euroa ja 2,0 miljoonaa euroa
yhtiön kaupan täytäntöönpanon yhteydessä suunnatussa annissa myyjälle annettavilla uusilla osakkeilla. Annettavat osakkeet ovat ns.
lock-upin kohteena. Osapuolet ovat lisäksi sopineet mahdollisista enintään noin 6,7
miljoonan euron lisäkauppahintaeristä, jotka maksetaan
ehdollisena sille, että yhteen-

laskettu omien tuotemerkkien myynti ylittää asetetut tavoitteet vuosina 2022, 2023
tai 2024. Yhteensä kokonaiskauppahinta voi olla enintään 12,0 miljoonaa euroa.
Kauppa pannaan täytäntöön huhtikuun alussa ja samalla e-villen liiketoiminta
siirtyy Verkkokauppa.comille. Liiketoiminta konsolidoidaan Verkkokauppa.comin
lukuihin vuoden 2022 toisen
neljänneksen alusta alkaen.
Ostetulla liiketoiminnalla arvioidaan olevan Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liike-

vaihtoon 5–8 miljoonan euron positiivinen vaikutus.
Hankittavien liiketoimintojen liikevaihto tilikauden huhtikuu 2020–maaliskuu 2021 oli noin 10 miljoonaa euroa (huhtikuu 2019 –
maaliskuu 2020: noin 7 miljoonaa euroa) liiketulosprosentin ollessa noin 5 prosenttia (3 prosenttia). Hankittavien yhtiöiden taseen loppusumma 31.3.2021 oli noin 2
miljoonaa euroa ja omia pääomia noin 1 miljoona euroa.
Yrityskaupassa ei siirry olennaisia velkoja.

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

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

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

Haluatko voittaa remonttirahaa?

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

Katso kilpailuohjeet:
www.kymppi-katto.fi

Varaa aika
– puhelin- tai video-

0LUMD.RNNR
neuvotteluun
.DWDULLQD.XXVLOXRPD
– tapaamiseen toimistolla
9LUSL0LNNRQHQ

p. 050 4111 914

WRLPLVWR#SHUKHMXULVWLWIL
Keskuskatu 7, 2 krs, Mäntsälä
HWXQLPLVXNXQLPL#SHUKHMXULVWLWIL
- käynti pihan kautta

- etukäteen sovittavissa
Marjokodin tilat katutasossa

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

Risto Piirainen
Magnus Hjort

p. 0400 895 983
p. 040 748 6321
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Vanhan Porvoontien varrella sijaitsevan Liljendalin
teollisuusalueen kupeessa
Kuokkamaantiellä on kunnan omistama Liljendalin tila. Siellä sijaitsevat Mäntsälän Ratsastajat ry:n omistamat ratsastuskoulutilat, joita
on vuokrattu itsenäisille talliyrittäjille. Viimeisin yrittäjä
lopetti elokuussa 2021 ja ratsastusseura haki uutta toimijaa jo kesällä. Mäntsälän Ratsastajien hallitus valitsi sitten hakijoiden joukosta uuden yrittäjän, Johanna Hannulan, joka viime syyskuun
alussa aloitti tiloissa Hannulan Ratsutilan ratsastuskoulutoiminnan.

Vankkaa kokemusta
taustalla
Johanna Hannula on syntyisin Vantaalta, mutta jo lapsena muuttanut perheensä
kanssa ensin Sipoon Talmaan
ja sieltä Mäntsälään.
– Kotona oli aina hevosia,
joten niiden kanssa toimiminen tuli tutuksi jo lapsena,
taustoittaa Johanna ja jatkaa:
– Mieheni kotitila Hannula
on Sääksjärvellä ja pidin siellä
ennen tätä 15 vuotta Hannulan Ratsutilan nimellä hevosia täysihoidossa, 20-30 hevosta kerralla.
Hoitohevosten ohella Johanna Hannula on kilpaillut
kouluratsastuksessa, mutta ratsastuskoulutoiminnan
aloittamisen myötä hän on
laittanut kilpailuihin valmentautumisen ja osallistumisen
toistaiseksi jäihin. Hän on
nyt halunnut keskittyä täysi-

Laatuun panostetaan
Suomen Ratsastajienliiton
hyväksymän Mäntsälän Ratsastuskoulun tiloissa ja ulkotarhoissa on tehty runsaasti kunnostustöitä. Mäntsälän Ratsastajat ry on kustantanut tarvikkeet, mutta työt
on Hannulan pariskunta tehnyt itse, esimerkiksi maneesin pohja on kunnostettu ja
lisätty kuitua. Ulkokentän lisäksi ulkotarhojen maa-aines
kaipasi vaihtoa ja kunnostamista.
– Mieheni auttaa täällä
edelleen paljon esimerkiksi
traktoritöissä ja korjauksissa, tarkentaa Johanna ja painottaa, että haluaa panostaa
myös ympäristön laatuun
opetuksen ohella.
Tilan pinta-ala on noin kolme hehtaaria ja ulkotarhoja
on kymmenen. Sisä- ja ulkomaneesin lisäksi on tallitilat 15 hevoselle ja yhteensä 7
ponille. Pihapiirissä on myös
majoitusrakennus ratsastusleirejä varten sekä toimistotiloja.
Vakinaisia kokeneita tallityöntekijöitä on kaksi ja ratsastusta opettaa tällä hetkellä viisi pätevää opettajaa. Kesällä tulee myös ratsastuslei-

<ƵŶŝŶŐĂƐƚĞŬŝƌĞƚŬĞŶ<ƵŶŝŶŐĂƐŬƵŶŶĂŶƐŝŝƌƚŽŵĂĂŚĂŶWƵŽůĂĂŶ
zƐƚćǀćƚŽůŝǀĂƚŽůůĞĞƚƐŝĞůůćŬŽǀĂƐƟĂŚŬĞƌŝŶĂŽŵŝůůĂƉĂũŽŝůůĂĂŶ͘
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ƐŝůůćŽŶŚĂŶ<ƵŶŝŶŐĂƐŬćǇŶǇƚƐŝŝƌƚŽŵĂĂƐƐĂĂŶǇůŝϰϬϬŬĞƌƚĂĂ͘

ole tarkoitus ottaa lisäväkeä
töihin.
– Teen tietysti itsekin tallitöitä, mutta opiskelen tällä
hetkellä Hevosopistolla Ypäjällä ratsastuksenohjaajaksi
ja valmistun toukokuussa ja
pidän nyt itse siihen asti ratsastustunteja vain yhdelle tai
kahdelle kerrallaan lähinnä
valmennustyyppisesti, mutta tuuraan myös tarvittaessa opettajia, kertoo Johanna.
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Autosähkötöiden

Hevosten hyvinvointi
on tärkeää
Johanna Hannulan omistamia ratsukoita tilalla on tällä
hetkellä 14, joista osa poneja
ja lisäksi on neljä täysihoidossa olevaa hevosta.
– Hevoshoitolan pidosta
luovuttiin toiminnan siirryttyä tänne Liljendaliin, mutta olen vielä jatkanut muutaman vakioasiakkaan hevosten hoitoa täälläkin.
Ratsastuskouluun sopivien hevosten hankkimisessa
on paljon työtä ja se vie aikaa, koska rotujen kesken on
isojakin eroja. Hevoselta vaaditaan rauhallisuutta sekä tasaista, joustavaa luonnetta.
Ikääkin saa olla, sillä ratsastuskouluhevonen on yleensä parhaimmillaan yli kymmenvuotiaana. Jo opetuksessa käytettäviä hevosia myös
koulutetaan edelleen koko
ajan eli läpiratsastetaan, että
niiden käytös pysyisi samanlaisena ja luotettavana.
– Latvian- ja eestinhevoset
ovat osoittautuneet rauhallisiksi ja hyvin ratsastuksen
opetukseen sopiviksi, mutta
toki muistakin roduista löyKuva Terttu Heikkinen

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi
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ERIKOISLIIKE
Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126
Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

UUSIA POTILAITA OTETAAN
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Johanna Hannula ja 4-vuotias Zeus S eli tuttavallisemmin Seppo, joka on FWB (Finnish
warmblood) eli Suomessa jalostettu puoliverinen ratsuhevonen. Seppoa odottaa iän ja
koulutuksen karttuessa kilparadat, sillä ratsastuskoulutyön ohella Johanna aikoo vähitellen jatkaa myös kilpailu-uraansa kouluratsastuksessa.
tyy hyviä yksilöitä, kertoo Johanna ja lisää, että on hänellä
yksi suomenhevonenkin, jolla on kiltti ja tasainen luonne.
– Suomenhevoset vain voivat olla toisinaan aika omanarvontuntoisia ja itsepäisiäkin, mainitsee Johanna hymyillen.
– Hevosten hyvinvointi
on erittäin tärkeää, ne pitävät rutiineista ja rauhallisesta ympäristöstä ja kun nämä
sekä sopiva ravinto taataan,
ratsastuksen opetuskin sujuu
asiakkaiden kannalta rauhallisesti ja turvallisesti, tähdentää Johanna Hannula periaatteitaan.

Tarjolla yksilöllistä
opetusta pienryhmissä

Mäntsälän Ratsastuskoulun ulkotarhat ovat siistissä ja rauhallisessa ympäristössä.
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen painoisesti uuden toiminnan riohjaajia, mutta muuten ei
aloittamiseen.
– Kun hevosten hoitotyö
ja kilpailuihin valmistautuminen tapahtui koko ajan siellä
missä kotikin on, kypsyi ajatus kotiympäristön rauhoittamisesta ja mielessä oli jo
muukin työnteko, mutta sitten tuli tämä mahdollisuus,
kertaa Johanna ratsastuskoulukuvion alkua.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Rauhallisuuden takaamiseksi opetus tässä koulussa tapahtuu vain neljän asiakkaan
pienryhmissä. Näin taataan
turvallisuus ja yksilöllinen
ohjaus, oli kyse sitten alkeisryhmästä tai jo kokeneemmista ratsastajista. Osa asiakkaista on jo aiemmin täällä aloittaneita, mutta uusia
on tullut koko ajan lisää. Asi-

Kuva Terttu Heikkinen

Tänä vuonna 15 vuotta täyttävä eestinponi Armi halusi
heti tehdä tuttavuutta.
akkaat ovat kaikenikäisiä ja
myös pojat ovat innostuneet
entistä enemmän ratsastusharrastuksesta.
Ratsastuskoulun nettisivuilta löytyy Hopoti-tuntivarausjärjestelmä, jonne
omat tiedot voi kirjata.
– Asiakkaan perustietojen avulla on sitten helpompi suunnitella hänelle sopiva ryhmä ja hevonen, mutta
toki sitten vasta käytännössä
näkee onko tehtävä vaihdoksia, selvittää Johanna Hannu-

la ja kannustaa tutustumaan
rohkeasti tähän harrastukseen. Ryhmiä eri taitotasoille löytyy kyllä useita.
– Olen saanut jo positiivista palautetta rauhallisesta
ja siististä ympäristöstä sekä
ammattitaitoisesti pidetyistä tunneista, iloitsee Johanna Hannula ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikenikäiset ratsastuksesta kiinnostuneet asiakkaat aloittelijoista jo pitempäänkin harrastaneisiin.

Apteekista saat ammattilaisen
apua kysymyksiin
Kuva Apteekkariliitto / Petri Jauhiainen

Terveyteen ja lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä apteekin ammattilaisen puoleen. Lääkeneuvontaa ja apua itsehoitolääkkeiden valintaan saa myös
verkkoapteekissa.
Omikronaalto jyllää nyt
Suomessa. Vaikka rokotetuilla tauti jää usein lieväksi, oireita voi lievittää apteekin itsehoitovalmisteilla.
– Koronaviruksen nostaman kuumeen hoitoon sopii niin ibuprofeeni- kuin parasetamolivalmisteet. Myös
nuhan ja kurkkukivun hoitoon löytyy itsehoitolääkkeitä. Sopivien valmisteiden valinnassa kannattaa aina hyödyntää farmaseutin apua,
muistuttaa viestintäfarmaseutti Taru Vanhala Apteekkariliitosta.
Suositus kuitenkin on, että
positiivisen testituloksen saaneet ja oireilevat ihmiset eivät asioisi fyysisesti apteekissa. Apteekissa kuten muissakin julkisissa tiloissa on myös
edelleen voimassa maskisuositus.
Jo yli 200 apteekkia Suomessa palvelee verkossa.
Myös verkkoapteekissa saa
lääkeneuvontaa ja apua tuotteiden valinnassa.
– Verkkoapteekista riip-

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
Jari
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
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Pihat kuntoon
ammattitaidolla
Pihatyöt ja metsätyöt.

Tmi T.T Niemi

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

Apteekissa, kuten muissakin julkisissa tiloissa, on edelleen voimassa maskisuositus.
puen farmaseutin kanssa voi
keskustella joko puhelimitse
tai chatin välityksellä. Ohjeita saa niin reseptilääkkeisiin
liittyvissä asioissa kuin itsehoitolääkkeiden valinnassakin, Vanhala kertoo.
Jos verkkoasiointi ei onnistu ja lääkkeille on akuutti
tarve, kannattaa ottaa puhelimitse yhteyttä omaan apteekkiin. Tarvittaessa lääkkeet voidaan esimerkiksi toimittaa apteekin ulkopuolelle.
Säännöllistä lääkitystä ei tule
keskeyttää.

Apteekista apua
kotitestaukseen
Mediat ja netti pursuavat koronauutisia ja -ohjeita. Verkossa surffaillessa kannattaa
olla mediakriittinen.
– Koronan hoitoon mainostetaan mitä erilaisempia
valmisteita ja kaikki netistä
löytyvät hoitovinkit eivät ole
suositeltavia. Osa hoitokeinoista voi olla jopa vaarallisia, Vanhala muistuttaa.
– Desinﬁoivan suuveden
kurlaamisella tai nielemisellä

ei tartuntaa voi estää, vaikka
sellaiseenkin vinkkiin saattaa
netissä törmätä. Apteekin
neuvot perustuvat aina hoitosuosituksiin ja tutkittuun
tietoon.
Viime aikoina apteekeista
on paljon kysytty myös koronan kotitestaukseen liittyviä
kysymyksiä.
Kun virallisesta testauksesta monin paikoin on luovuttu, on kotitestaus lisääntynyt
räjähdysmäisesti. Apteekista
saa neuvoa myös kotitestien
käyttöön liittyvissä asioissa.

16.2.2022
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
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– myös yksityishenk
• Annospussipalvelu
asiantuntevat neuvot
• Kosmetologin
Mäntsälän alueella
• Kotiinkuljetus
kosapteekk
kki: mantsalanyk
apteekiss
• Luotettava verkkoaptee , noutolokerikot apteekissa
Toimitukset: kotiinkuljetus
ä, Posti
K-Market Kaunismäess

Hyödynnä myös
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Avainasiakkaan
Avainasiak

KÄSISSÄ

ykkösasia!
Terveytesi on meille
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KIVIMYYNTI OLLILA

Tapahtumakalenteri

Hautakivipalvelut myös
puhelimella ja sähköpostilla
p. 0400 852 309
esko.ollila@loimaankivi.fi
Laaja hautakivinäyttely esillä
Sääksjärventie
969. 969.
Tervetuloa!
Sääksjärventie
www.kivimyyntiollila.fi

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
KOKOONTUMISRAJOITUKSET LIEVENEVÄT
Koronavirustilanteesta johtuvia rajoituksia puretaan,
ja seurakunnan toimintaa käynnistetään parhaillaan. Sisätiloissa jopa 50 henkilöä voi kokoontua yhteen – ja
kirkossa toimitettavissa jumalanpalveluksissa ja toimituksissa mukaan pääsevät ihan kaikki halukkaat, sillä
kirkossa henkilörajoitus on tällä hetkellä 300 henkilöä.
Ulkotiloissa ei ole kokoontumisrajoituksia ollenkaan.
Kirkkoherranvirasto on jälleen auki asiakkaille, ja myös
papit palaavat lähipäivystykseen. Kaikissa tapahtumissamme on vahva maskisuositus.
JUMALANPALVELUKSET
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.
Su 27.2. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Teemu Saarinen, avustava pappi Päivi Laalo, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro.
Ti 1.3. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten
klo 18 alkaen. Hiljaista ehtoollista vietetään klo 19 Taizélaulujen kerä.
Su 6.3. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat
liturgi Päivi Laalo, avustava pappi Teemu Saarinen ja
kanttori Mirjam Odé.
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ
1–4-luokkalaisten leiri 4.–6.3. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Tule viettämään mukavaa aikaa ulkoillen,
askarrellen, pelaillen ja leikkien. Ilmoittautuminen käynnissä parhaillaan verkkosivuillamme www.wanhannuoret.ﬁ. Leirin hinta on 20 €. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Katri Vuoriolta p. 040 743 3257.
Ilmoittaudu Toimiva perhe -kurssille (aiemmin ilmoitetun kurssin alkua ja ilmoittautumista on siirretty). Kurssilta saa valmiuksia hyvinvoivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen. Ryhmää ohjaavat Toimiva perhe -ohjaajakurssin käyneet
seurakunnan työntekijät. Seuraava kurssi alkaa 28.3.
Kokoonnumme 8 peräkkäisenä maanantaina (ei 18.4.)
klo 17.30–20.15. Viimeinen kokoontuminen on ma
23.5. Kurssilaisilta toivotaan ryhmähengen rakentumisen vuoksi sitoutumista jokaiseen kertaan. Kurssi myös
rakentuu jo opitun pohjalle, joten siksikin läsnäolo on
tärkeää. Ilmoittautuminen on käynnissä pe 25.3. klo 16
asti. Kurssin hinta on 50 € / hlö sisältäen kurssimateriaalin ja kahvit. Kerrothan mahdollisista erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin klo 18.30
Hyökännummen kerhotalolla.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen kahviossa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, kahvi klo 12.
Kirkonmäen aamiainen (aiemmin nimellä Ankkurin aamiainen) tiistaisin klo 10 ja klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Kaksi maksutonta aamiaiskattausta, jotka sisältävät puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja mehua.
Kattauksen aluksi vietetään lyhyt hartaus. Tervetuloa
uudet ja vanhat osallistujat.
Isien saunailta ti 8.3. klo 17.30 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Isien saunailtaan voi ottaa jälkikasvunkin
mukaan. Jutustelua isyydestä, kevyt iltapala, pelejä ja
saunomista. Lisätietoja Timolta p. 040 743 3262.
Ikäkeskiviikko ke 9.3. klo 10 seurakuntakeskuksen
salissa. Päivän vieras diakoni Raija Naukkarinen kertoo
kutsumuksestaan ja työstään Mäntsälän seurakunnassa. Tarjolla lounas 6 euron hintaan.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Leijonapuiston puistoperhekerho keskiviikkona
16.2. klo 9.30–11 Leijonapuistossa, Vanha Porvoontie.
Hyökännummen puistoperhekerho torstaina 17.2.
klo 9.30–11 Hyökännummen kerhotalon pihalla.
Muksunurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa.
Perheiden avoimeen kohtaamistilaan voi tulla piipahtamaan hetkeksi tai oleskelemaan koko puolitoistatuntisen ajan. Tarjolla on myös pientä välipalaa.
Toukkapiiri sylivauvoille ja vanhemmille tiistaisin
klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa (paitsi ei hiihtolomaviikolla ti 22.2.). Toukkapiiriin voi tulla jo odotusaikana ja käydä siihen asti, kun lapsi täyttää yhden vuoden. Piiriä ohjaavat vapaaehtoiset äidit. Klo 11 siirrymme seurakuntasaliin aamiaiselle.
Iltaperhekerho maanantaisin 28.2. alkaen klo 17–19
seurakuntakeskuksessa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin 1.3. alkaen
klo 9.30–11.30 Hyökännummen kerhotalossa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
2.3. alkaen klo 9–11 seurakuntakeskuksessa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin 3.3. alkaen klo
9–11 Jokelanseudun kerhotalossa.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool kouluikäisille tiistaisin klo 13.30–
15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla (ei hiihtolomaviikolla ti 22.2.
ja ke 23.2.).

KONSERTIT
Popkanteletar Ida Elina konsertoi Yhteisvastuun
hyväksi su 6.3. klo 17 kirkossa. Ida Elina on tehnyt kanteletta suurelle yleisölle tunnetuksi ja tehnyt YouTubeen lukuisia videoita siitä mihin kaikkeen kantele taipuu. Konserttiin on vapaa pääsy, mutta konsertin aikana yleisöllä on mahdollisuus lahjoittaa rahaa Yhteisvastuukeräykselle nuorten ja lasten hyväksi.
G.F. Händelin Messias-oratorio palmusunnuntaina
10.4. klo 18 kirkossa. Teos esitettiin viime pyhäinpäivänä lyhennetysti, ja nyt siitä kuullaan vieläkin lyhennetympi versio, joka kestänee noin 1h 25 min. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. Osa ohjelmatuloista menee Yhteisvastuukeräykseen.

NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ

TAPAHTUMAT
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Hyökännummen kerhotalolla. Matalan kynnyksen tanssitunti,
joka sopii kaiken ikäisille. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjaajana Sara Dhakal.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.
Virtaa-ilta to 17.2. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Virtaa-illat ovat kaikille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Illassa vietetään yhdessä aikaa, virkistäydytään ja nautitaan pieni iltapala.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin 20.2. alkaen klo
18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.

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

YHTEISVASTUUKERÄYS 2022
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi tai esitteiden
jakajaksi. Vapaaehtoisten lipaskeräykset ovat 17.2. ja
2.4. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa vapaaehtoistyo.ﬁ/
mantsala.
Voit lahjoittaa verkossa osoitteessa yhteisvastuu.ﬁ/
mantsala tai MobilePaylla numeroon 32024. Myös keräyslippaita on viety seuraaviin liikkeisiin: Kukkakulma,
Kurkiska, K-Market Säästökulma, Fenno-Optiikka ja
Festa Zannoni. Käteislahjoittaminen lippaisiin on mahdollista liikkeiden aukioloaikoina.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Tarja Meijer valittiin
Mäntsälän seurakunnan kirkkoherraksi
Mäntsälän seurakunnan
kirkkoherraksi on valittu
Tarja Meijer. Kirkkoherranvaali toteutettiin välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsi Mäntsälän
seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 9.
helmikuuta.
Tarja Meijer on työskennellyt Mäntsälän seurakunnassa kahdeksan
vuotta varhaiskasvatuksen pappina sekä lisäksi viimeiset neljä ja puoli vuotta Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa pappisasessorina piispan apuna. Yhteensä Tarja Meijer on ollut pappina

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

Trimmian tiimi on vahvistunut Hanna-Marilla!
Tervetuloa ammattitaitoisten
trimmaajien palveltavaksi!
$MDQYDUDXVQ\WP\|VVlKN|LVHVWLZZZWULPPLDÀ

Ida Elina esiintyy
Mäntsälän kirkossa
Popkanteletar Ida Elina konsertoi Yhteisvastuun hyväksi su 6.3. klo 17 Mäntsälän
kirkossa. Ida Elina on tehnyt
kanteletta suurelle yleisölle tunnetuksi ja tehnyt YouTubeen lukuisia videoita sii-

tä mihin kaikkeen kantele taipuu. Konserttiin on vapaa pääsy, mutta konsertin
aikana yleisöllä on mahdollisuus lahjoittaa rahaa Yhteisvastuukeräykselle nuorten ja
lasten hyväksi.
Kuva Hannu Ali-Löytty
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23 vuotta. Meijerin esittely löytyy Mäntsälän seurakunnan verkkosivuilta www.mantsalanseurakunta.ﬁ/kirkkoherranvaali/tarja-meijer.
Viime
keskiviikkona suoritetussa vaalissa
enimmät äänet sai Tarja
Meijer (20 ääntä). Lisäksi ääniä saivat Veikko Karhumaa (3 ääntä) ja Teemu
Saarinen (3 ääntä).
Virkaa haki kaikkiaan
seitsemän pappia. Kirkkoherran virka tuli avoimeksi nykyisen kirkkoherra Mikko Seppälän siirtyessä eläkkeelle 1. toukokuuta alkaen.

Kesätöitä on auki ennätysmäärä
Avoimia kesätyöpaikkoja on
tarjolla runsaasti ensi kesälle, huomattavasti enemmän
kuin edellisinä vuosina samaan aikaan.
Kesälle 2022 löytyy roppakaupalla työmahdollisuuksia
eri puolella Suomea. Kesätyönhaku käy nyt kuumimmillaan, ja ensi kesä näyttää
nuorten työllistymisen kannalta valoisalta.
Suomen
suurimmalla
työnhakupalvelulla Duunitorilla on yli 5500 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on poikkeuksellisen paljon. Kesätyöpaikkojen määrä elää jatkuvasti.
Kesätyöpaikkoja on todellisuudessa auki huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni
työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyönhakijoita.

Yli puolet enemmän
kesätyöilmoituksia
Tähän mennessä kesätöitä
on ollut tarjolla huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.
Tammikuun 2022 kahdella ensimmäisellä viikolla uusia kesätyöpaikkailmoituksia
julkaistiin 3 194. Viime vuonna niitä julkaistiin vastaavalla
jaksolla 2 424. Näin ollen kesätyöpaikkailmoitusten määrä kasvoi tammikuun alussa
32 prosenttia viime vuodesta.
Ennen joulua ero oli vielä dramaattisempi: marraskuussa 2021 julkaistiin 118
prosenttia enemmän kesätyöilmoituksia kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, ja
joulukuussa 2021 niitä oli 121
prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna.
Koko tähänastisella kesätyönhakukaudella (marras-

Kesälle 2022 löytyy useita työmahdollisuuksia eri puolella Suomea.

kuu–tammikuu) Duunitorilla on julkaistu reilusti yli puolet enemmän kesätyöilmoituksia kuin samalla jaksolla
viime kaudella. Ilmoituksia
on myös selvästi enemmän
kuin vastaavina aikoina ennen koronakriisiä.
Koko edellisellä kesätyönhakukaudella (marraskuu–kesäkuu) Duunitorilla julkaistiin yhteensä noin
30000 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä oli merkittävästi enemmän kuin edellisvuosina. Koronakriisistä huolimatta työnantajat pystyivät
siis tarjoamaan mukavasti
kesätöitä.
– Ilahduttavan moni työnantaja antoi viime kesänä
nuorelle mahdollisuuden
päästä kiinni työelämään.
Toistaiseksi näyttää siltä, että
ensi kesästä voi tulla nuorten
näkökulmasta vielä parempi,
ennustaa Duunitorin sisältö-

ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Eniten tarjontaa
alkuvuodesta
Kesätyönhaku aikaistuu vuosi vuodelta, ja ensimmäiset
paikat tulevat auki jo marras–joulukuussa. Kesälle
2022 etsittiin poikkeuksellisen paljon kesätyöntekijöitä
jo ennen joulua.
Kesätyönhaun vilkkain
kausi on yleensä tammi–
maaliskuussa. Huhtikuussa ilmoitusten määrä alkaa tavallisesti laskea, mutta loppukeväästäkin ja jopa alkukesästä voi vielä napata kesätyön.
Kesälle 2021 näitä viime hetken kesätyöpaikkoja oli tarjolla erityisen paljon. Selkeästi eniten tarjontaa on kuitenkin alkuvuodesta, joten hakeminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt.

Opiskelijoiden kesätyöpaikat avautuvat tyypillisesti aiemmin kuin nuorempien kesätyöntekijöiden.

Aktiivinen
hakija erottuu
Vaikka paikkoja olisi paljon,
myös niistä kiinnostuneita nuoria riittää. Viime kesätyönhakukaudella Duunitorin kesätyöpaikkailmoitukset ja kesätyösivustot keräsivät noin 12 miljoonaa lukukertaa.
– Kesätyönhakijan kannattaa olla aikaisin liikkeellä, hakea paikkoja aktiivisesti
ja ennakkoluulottomasti, tutustua työnantajaan huolella sekä räätälöidä aina työhakemus ja CV haettavan työpaikan mukaan. Näin erottuu edukseen hakijoiden valtavasta joukosta, Salonen sanoo.

Ilmastonmuutos – mitä se on?
Ilmastonmuutoksesta on puhuttu ja kirjoitettu jo vuosia. Yhä
enemmän, yhä
laajemmin, usein
vaikeasti, moniselkoisesti, asioita kauhistellen tai
vähätellen. Mikä
on oikeasti totta?
Onko syytä olla
huolissaan? Mitä jää lapsillemme ja lastenlapsille? Onko maapallollamme tulevaisuutta vai tuhoaako ihminen
kiihtyvällä vauhdilla kaiken?
Vaikeita kysymyksiä vastattavaksi. Erinomaista opastusta tähän monimuotoiseen laajaan asiakokonaisuuteen antaa yrittäjä,
ravintoloitsija, tietokirjailija
Saku Tuominen uudessa kirjassaan ”Kuinka puut kasvavat ja miksi antilooppi ravistaa” (317 s, Otava 2021).
Koronapandemia on saanut aikaan paljon pahaa,
mutta ehkä jotain hyvääkin.
Ihmisillä on ollut aikaa pysähtyä ja aikaa ajatella omaa
elämää ja koko maailmaa.
Kulttuurin monialatyöläiselle Saku Tuomiselle kävi
pandemian aikana juuri näin.
Hän pysähtyi miettimään
suhdettaan luontoon. Ilmastonmuutos, merten happamoituminen ja lajien joukkosukupuutto ovat Tuomiselle, kuten monille muillekin,
olleet aiheita, joista on ymmärtänyt ja tiennyt liian vähän, eikä ole kauheasti välittänytkään tietää. Koronapandemia sai Tuomisen ryhdistäytymään, ottamaan asioista selvää. Onneksi, sillä
tästä tiedonjanosta ja tiedon
keräämisestä syntyi ”Kuinka
puut kasvavat” -kirja.

Ankeriaasta
muuttolintuihin
Saku Tuomisen kirja on erinomaisen luettavaa tekstiä
monimutkaisesta asiasta,
koko maailmanjärjestyksestä, sillä Tuominen tuo esille hyvin konkreettisilla esimerkeillä, miten ihmisen eri
toiminnot ovat vaikuttaneet
luontoon, eläimiin ja kasveihin. Miten maapallollamme
voivat ankeriaat, alligaattorit, mehiläiset, mustekalat ja
muuttolinnut?
Tuominen tuo myös esille
meidän eläininhokkien susien ja kyykäärmeiden hyödyllisyyden luonnolle ja meille ihmisillekin. Kirjan viesti
on selvästi se, että luonnossa
kaikelle tapahtuvalle on selvät perusteet, luonnonmukaiset järkisyyt, ellei ”luomakunnan kruunu” ihminen toi-

minnallaan niitä sotke, kuten
tapahtuu.
Susien hyödyllisyydestä Tuominen kirjoittaa: ”Ne
suojelevat taimikoita rajoittamalla hirvieläinkantoja ja
sen lisäksi pitävät pienpetojen määrän kurissa, muuten
ne söisivät monia riistalajeja.”
Toinen inhokki on kyy:
”Kyystä on ihmiselle paljon
enemmän hyötyä kuin haittaa. Kyykäärme syö monia pienjyrsijöitä (kuten myyriä) ja
poistaa reviiriltään pari sataa
punkkia kesässä, mikä hidastaa esimerkiksi puutiaisaivokuumeen leviämistä”.

Mitä syömme?
”Kuinka puut kasvavat” -kirja
tulee jopa kiusalllisen lähelle lukijaa kertoessaan maailman ruokatuotannosta, jonka osana me päivittäin ruokakaupassa teemme valintoja. Onko meillä mitään tietoa, miten ostamamme ruoka on tuotettu? Kiinnostaako
se meitä ollenkaan?
Tuominen kertoo hyvin
havainnollisesti miten maailman ruoka tuotetaan teollisesti valtavissa tuotannoissa,
jopa kananuggetteja valmistetaan 20 miljardia vuodessa.
Saku Tuomisen kirja pistää
lukijan miettimään ja pohtimaan asioita vähän laajemmin, mikä ei ole ajattelevalle ihmiselle koskaan pahaksi. Kirja tekee sen sujuvasti,
kevyestikin, syyllistämättä sinänsä ketään. Muuta kuin ihmiskuntaa yleisesti.
Tuominen esittää pari kysymystä:
Mihin kaikkeen meillä on
oikeus?
Mistä kaikesta meillä on
vastuu?
”Kuinka puut kasvavat”
-kirjan takakannessa sanotaan ”Jos luet yhden kirjan ilmastonmuutoksesta, lue tämä”.
Juuri niin.
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Helppoa, joustavaa ja vaivatonta

miset arvostavat toimivaa arkea, jossa asumisen helppoudella ja vaivattomuudella on
iso rooli.
Vuokra-asuminen ei ole
vain väliaikainen asumismuoto vaan aito vaihtoehto, joka palvelutarjonnallaan
ja joustavuudellaan pystyy
vastaamaan ihmisten tarpeisiin eri elämänvaiheissa, toteaa Aija Tasa RAKLIsta.
Yli 60 prosentille vastaajista vuokranantajan luotettavuus oli erittäin tärkeää
vuokranantajaa valittaessa.
Kyselyyn vastaajat arvostivat
luotettavuuden lisäksi joustavuutta sekä asunnon hintatasoa.
Tutkimukseen vastanneista, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta, 64 prosenttia
valitsee vuokra-asumisen, silloin kun se sopii parhaiten

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

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

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

omaan elämäntilanteeseen.
Myös taloudelliset syyt, vapaus sekä asunnon sijainti
vaikuttivat vuokralla asumisen valintaan toisen asumismuodon sijaan.

Ammattimainen
vuokranantaja
on suosikki
Lähes puolet, 47 prosenttia,
vuokraisi asunnon mieluummin ammattimaiselta vuokranantajalta kuin yksityiseltä
vuokranantajalta. 28 prosentille vastaajista ei ole merkitystä kummalta asunnon
vuokraa.
Ammattimaisiin vuokranantajiin liitetään erityisesti luotettavuus, laadukkuus
sekä osaaminen. Turvallisuuden tunnetta lisää huolettomuus asunnon pysyvyydes-

tä sekä lakisääteisistä asioista huolehtiminen. Alueellisesti vertailtuna ammattimaisia vuokranantajia suositaan suhteessa enemmän
Helsingissä ja Uudellamaalla.
Ammattimaisilla vuokranantajilla tässä tutkimuksessa tarkoitettiin yritystä, säätiötä, vakuutusyhtiötä tai muuta tahoa, jonka liiketoimintaan kuuluu tarjota
vuokra-asuntoja. Yksityisellä vuokranantajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka
vuokraa suoraan tai välillisesti omistamaansa asuntoa.
Palveluiden kattavuus,
vuokrauksen
helppous,
asuntojen ylläpito ja huolto
sekä vuokranantajan luotettavuus ja vastuullisuus kuvasivat vastaajien mielestä
paremmin ammattimaista
vuokranantajaa kuin yksityistä. Ammattimaisten vuokranantajien etuna nähdään lisäksi luotettavuus asioiden
toimivuuteen, kuten asunnon kunnossapidosta huolehtimiseen.
–Ammattimaisiin vuokraasuntoimijoihin liitetään ansaitusti positiivisia mielikuvia
vastuullisuudesta ja osaamisesta. Näillä ammattilaisilla
on iso rooli vuokra-asuntomarkkinan kehittymisessä ja
uusien asumisen palveluiden
ja ratkaisujen markkinoille
tuomisessa”, jatkaa Tasa.
Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelitutkimuksena
syksyllä 2021 ja siihen vastasi
1000 henkilöä. Tutkimuksen
teki Innolink Oy RAKLIn toimeksiannosta.

Autokorjaamo
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P
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Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

Tanja Lakso
tasatilit@gmail.com

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

HINAUSPALVELU
V
24h
h
0400 409 311
Ari Ojanen
Toljamonkuja 3
Numminen

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

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

Ojankulmantie 418
04600 Numminen
040 584 9953

 

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

Vuokrataan
LEGUAN 160 (16m)
ja DINO 210 (21m) HENKILÖNOSTIN
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF
MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Suomen Yrittäjät:

Sote-lääkärin kuulumisia

Löydät meidät myös facebookista

Invataksit
Taksit
Taksibussit
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Pakina

045-2583312

Vuokra-asumiseen
suhtaudutaan myönteisesti
Vuokra-asuminen nähdään
helppona, joustavana ja vaivattomana asumisen muotona. Yleinen mielikuva vuokra-asumisesta on yli kahdella
kolmasosalla positiivinen tai
erittäin positiivinen. Vuokranantajaa valittaessa tärkeitä kriteereitä ovat luotettavuus, turvallisuus, asuntojen
hintataso sekä vuokraamisen
helppous.
Vastaajat valitsisivat ammattimaisen vuokranantajan mieluummin kuin yksityisen vuokranantajan. Tulokset
käyvät ilmi RAKLIn syksyllä
2021 teettämästä tutkimuksesta, jolla kartoitettiin mielikuvia vuokra-asumisesta ja
vuokranantajista.
RAKLIn tilaama mielikuvatutkimus vuokra-asumisesta ja vuokranantajista osoittaa, että suomalaisten yleinen mielipide vuokra-asumisesta on myönteinen. Niillä
vastaajilla, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta viimeiseltä viideltä vuodelta, lähes
80 prosentilla oli positiivinen
näkemys vuokra-asumisesta.
Kaikista kyselyyn vastanneista 65 prosenttia ilmoitti yleisen mielikuvan vuokraasumisesta olevan positiivinen tai erittäin positiivinen.
Vuokra-asumiseen liitetään
helppous ja joustavuus.
–Vuokra-asuminen nähdään ja koetaan hyvin suotuisassa valossa, kuten tulokset
osoittavat. Siihen liitetyt mielikuvat ovat positiivisia, toisin
kuin vuokra-asumisesta käytävän julkisen keskustelun
perusteella voisi päätellä. Ih-

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Tässä sitä nyt ollaan menossa tapaamaan uutta
hyvinvointialueen tohtoria.
Vastaanotto löytyy edelleen onneksi Mäntsälästä.
Pienen odottelun jälkeen
sain kutsun peremmälle.
Tohtorin näköinen esittäytyi nimellä Oiva Hepuli.
– No niin, voidaanko sitä hyvin, jos ei, niin voinko
auttaa?
Sanoin tuloni syyksi
haastattelun, jossa kartoitettaisiin sote lääkärin toimenkuvaa täällä Mäntsälässä.
– Vai toimenkuvaa. Tarkoitushan on edelleen hoitaa potilaat kuntoon, niin
kuin ennenkin. Minulla piti olla apulainenkin, mutta hänet piti lomauttaa välittömästi. Syynä oli se, että
hän tarjosi avuksi heti vierihoitoa potilaalle. Niin, meillähän on vaitiolovelvollisuus edelleenkin voimassa.
Olin myös kuullut erilaisista terapiamalleista. Mitä
niille kuuluu?
– Terapia sopii hyvin
määrätyille tapauksille. Joissakin ammateissa on enemmän paineita kuin toisissa.

Varsinkin rengasliikkeissä
on erityisen kovat paineet
ja ilmavaivat. Putkimiehille suositellaan kypärää, kun
heitä vaivaa tippuvat hanat. Autokuumeeseen suositellaan karanteenia ja lämmön mittaaminen autotallissa on myös suositeltavaa.
Leipureilla on myös paljon

vaivaa lähinnä taikinan vaivaamisesta.
Eli erilaista vaivaa ja pahoinvointia on hyvinvoinnin alueilla vielä tänäkin
päivänä. Entäs huomenna?
– Huomenna on uusi päivä. Korona siirtynee pohjoiseen pastillien voimalla. Paleltuu pahanpäiväisesti ja
poistuu kartalta. Tulevaisuudessa, jos on liikkeellä
pimeää porukkaa, voidaan
tehdä myös valohoidot etätyönä. Riittää kun potilailla
on hyvä taskulamppu valmiina kotosalla. Jaaha, nyt
täytyykin mennä vastaanotolle. Olen vaan käymässä
terapiassa tuossa viereisessä Hourulan hoitokodin hepuli osastolla. Palailen lääkärin virkaan lähipäivinä,
kunhan sote-humina päässäni rauhoittuu. Turvallista
kevättä ja terveyttä kaikille
ja näkemisiin!
Näillä eväillä poistuin
turvallisin mielin vastaanotolta. Mäntsälässä on
kaikki hyvin, nyt ja huomennakin.
Terveisin
Hermo Eines

Etätyö lisännyt työn
itsenäisyyttä ja tuottavuutta
Etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn
itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja, kertoo Työelämägallup.
– Into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä
tehdään, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Kokemukset etätyöstä
ovat edelleen varsin myönteisiä ja työtyytyväisyys kasvanut. Vastaajista 43 prosenttia arvioi oman tyytyväisyytensä työhön lisääntyneen.
Perhearjen pulmien raportoidaan myös helpottuneen,
osoittaa Työelämägallup.
Kokemukset etätyöstä
vaikuttavat olevan edelleen
myönteisiä. Monipaikkatyötä opitaan tekemään paremmin, mutta myös lähityön arvo ymmärretään.
– Jos monipaikkatyö luo
arvoa työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa jatkaa. Viime kädessä työnantaja kuitenkin ratkaisee, mis-

sä ja miten töitä tehdään. Tämä on tärkeää muistaa pandemian hellittäessä, Pentikäinen muistuttaa.
Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä
työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään
etätöitä.
Etätyöstä raportoidaan
myös kielteisiä vaikutuksia.
Enemmistö (56 %) on sitä
mieltä, että se on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista, mutta 37 % työllisistä on eri mieltä.
Kokemus stressin vähenemisestä jakaa vastaajia. Työelämässä olevista 45 prosenttia kokee stressin vähentyneen, mutta etätöitä tehneistä 37 prosenttia on eri mieltä asiasta.

Työnantajat
suhtautuvat
myönteisesti
etätyöhön
Valtaosa (76 %) työllisistä on
sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti
monipaikkatyöhön. Etätöis-

sä olleista lähes kaikki on tehnyt niitä kotona, 19 % vapaaajan asunnolla ja 18 % jossain
muualla. Tilanne on säilynyt
lähes ennallaan tammikuusta 2021.
– Se tuo vaihtoehtoja. Töitä voi tehdä työpaikalla, kotona, vapaa-ajan asunnossa
tai muualla. Monipaikkatyö
ei sovi kaikille, mutta monella se lisää työiloa, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, Pentikäinen sanoo.
– On tärkeää, että monipaikkatyön mahdollisuudet
arvioidaan työpaikoilla. Tarvitaan myös kohtaamisia ja
yhteistä tekemistä – myös
etätöissä oleville. Toimiva
työyhteisö rakentuu yhdessä
tekemisestä.
Yli puolet (52 %) työllisistä on ollut etätöissä. Selvästi eniten etätöissä olleita on
johtavassa asemassa toimivissa ja ylemmissä toimihenkilöissä (86 %), vähiten työntekijöissä (26 %).
Työelämägallupin toteutti
Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1024. Kyselyn tekoaika 5.-11.1.2022.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 37. Lähde: Jari Heikkilä

Pukeudu sään mukaan
Ranteet, nilkat ja otsa
eniten lämpöä hukkaa,
käytä suojana pipoa,
hanskoja ja villasukkaa.
Pitkät alushousut
housujen alle laita,
lisää lämpöä antaa myös verkkopaita.
Kunnon talvikenkä
myös nilkkoihin lämpöä tuo,
kaulahuivi kurkulle suojan suo..
k
Nuorisoltamme asiat
unohtaneet on nuo,
lämpöä tuomaan kuumaa juomaa juo.
Kun muodista poiketen
ei pukeutua passaa,
niin aikuisena kolotus
sitten niveliä rassaa.
Useampaan kerrokseen
vaatteita pukeudu
tai jalkojen ja sormien
lämmittimiin tukeudu.
Käytä liukuesteitä tai nastakenkää,
jos et halua liukkaalla
säällä nurin lentää.
On markkinoilla
myös lonkkasuojia,
heijastimia, ym.
turvallisuuden tuojia.
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ASIANAJOTOIMISTO
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Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

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

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

www.mantsalankirjapaino.ﬁ
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-lastenkirjoja
-nuortenkirjoja
-keittokirjoja
-käsityökirjoja
-kaunokirjoja
-dekkareita
-pokkareita
-historiakirjoja
ym. ym.

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

KIRJOJA
alk.

Vuoden 2022
KALENTERIT

-25%

Ihonhoito

-taskukalenterit
-memot
-seinäkalenterit
QÚZUÊLBMFOUFSJU
-yliopiston almanakat -ajanvarauskalenterit

Talvi-ihon hoito
Talven viima ja pakkanen sekä sisätilojen lämmitys ja
kuiva huoneilma aiheuttavat haasteita suomalaiselle iholle. Niinpä talviaikaan
iho usein tuntuu kuivemmalta. Ihosi saattaa olla kosteusköyhä, kuiva tai ihon oma
suoja on vaurioitunut ja näitä kaikkia hoidetaan hieman
eri tavoin.
Yleisenä ohjeena kuitenkin
suosittelen, että mikäli pidät kuumista suihkuista, niin
viilennä hieman veden lämpötilaa, sillä kuuma vesi kuivattaa ihoa entisestään. Kasvojen puhdistukseen on hyvä ainakin talven ajan käyttää mieluummin hellävaraisempaa maitomaista puhdistusainetta vaahtoavan tilalla.
Vaahtoavat puhdistusaineet
sisältävät yleensä sulfaatteja,
jotka pesevät ihoa liiankin tehokkaasti vieden mukanaan
iholta myös sen luonnollista suojaa. Mikäli olet ahke-

ra kuorimaan ihoasi, on sitä
myös hyvä vähentää talven
aikana.
Kosteusvoide voi myöskin
olla tarpeen vaihtaa hetkellisesti hieman täyteläisempään tuotteeseen. Esimerkiksi talvi-ihoa helliviä, pehmentäviä öljyjä sisältävä tuote olisi hyvä vaihtoehto. Öljyjä löytyy myöskin erillisinä tuotteina niin kasvoille kuin vartalollekin. Toinen yleinen ihoa
kosteuttava raaka-aine on
hyaluronihappo. Tämä tuote kuitenkin jättää ihon pintaan suojaavan kalvon, eikä siksi ole kovilla pakkasilla suotavaa käytettäväksi aamuisin, joten suosittelen sen
käyttöä mieluummin iltaisin.
Kosteuttavia naamioitakaan
ei kannata unohtaa. Niitä voi
käyttää ihan niin usein kuin
vain haluaa.
Ruokavaliolla on myöskin merkitystä ihon kuntoon. Varsinkin talvella on

hyvä huolehtia hyvistä rasvanlähteistä ja lisätä esimerkiksi Omega3-valmiste ruokavalioon. Se parantaa muiden hyvien vaikutuksiensa lisäksi mm. kehossa kosteustasapainoa.
Jokainen iho on kuin sormenjälki, omanlaisena, niinpä juuri sinun ihollesi oikeat hoito-ohjeet saat ihonhoidon ammattilaiselta. Ainakin
meillä hoitolassa konsultaatiot ovat ilmaisia ja uskon, että
samoin on monessa muussakin hoitolassa.
Pian auringon paiste lisääntyy ja hangelta se heijastuu hyvin voimakkaasti, joten muistathan käyttää valosuojakertoimellista tuotetta ulkoillessasi.
Petra Salonen
kosmetologi,
korneoterapeutti
FaceStation

1€

Laadukkaat TOIMISTOTARVIKKEET
-

mapit
muovi- ja kansiotaskut
nitojat ja niitit
rei´ittäjät
kynät
lasku- ja kuittilomakkeet
ajopäiväkirjat
kassa- ja hinnoittelurullat
tilivihkot
muistikirjat
valkoiset ja värilliset tulostuspaperit
kirjekuoret
ym. toimiston pientarvikkeet
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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!

Noutopiste

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

KATOT,
RÄNNIT JA
SALAOJAT.

Uudet vuokrakodit
odottavat pian asukkaita!

Paikallisten asentajien
takuutyönä.

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

Tilaa maksuton katon, rännien
tai salaojien kuntoraportti.
2JSJ[JXN[JPܪPZSYTFW[NTY
tai soittele.

Takuulla vastataan.

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

019-211 7390
vesivek.fi

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

50€
500€

HARKITSETKO KOTISI MYYNTIÄ?
Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille.

Muistathan, että meillä ei ole piilokuluja emmekä laskuta mitään etukäteen.
Haluamme myös tuoda hyvää mieltä talveen: Nyt helmikuun aikana annamme jokaisella arviokäynnillä
50€ Ikean lahjakortin ja kaikkien arvion pyytäneiden kesken arvotaan 500€ Ikean lahjakortti.
Janne Nielsen
Yrittäjä, KM, LKV
kaupanvahvistaja
0400 280 294
janne.nielsen@remax.fi

Minna Berglund
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
kaupanvahvistaja
046 528 5345
minna.berglund@remax.fi

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

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

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

Annu Vainio
Myyntineuvottelija
040 836 8935
annu.vainio@remax.fi

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

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

remax-eximas.fi
eximas@remax.fi

