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Susanna Koivulan
Toisia aatoksia-podcast
Asiaa arvoista, yhteiskunnasta
ja kristinuskosta
Uusi jakso
joka torstai!

Lehdessä
tänään:
Uusi kirkkoherra
Tarja Meijer ............. s. 4
Vinkkejä
katupölykauteen .. s. 9
MielenTunteista
vyöhyketerapiaa ja
keskusteluapua ... s. 10

Kuunneltavissa Spotifyssa ja SoundCloudissa

Kesä-

renkaat
saapuneet

Tule ja varaa
parhaat päältä
huippuedulliseen
ennakkohintaan!

RENTOJA KILOMETREJÄ

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

9DUDDLOPDLQHQNRQVXOWDDWLRMDDQQDPHLGlQ
RSDVWDDVLQXWRLNHDQODLVHHQLKRQKRLWRRQ
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ZZZSHUKHMXULVWLWIL

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

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

Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 532 1220

Mirja Kokko
varatuomari
040 731 1380

Kirsi Hautaluoma
lakiassistentti
050 411 1914

3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
3(5+(-$3(5Ζ172Ζ.(8'(1$6Ζ$17817Ζ-$7
$YLRHKWRVRSLPXNVHWWHVWDPHQWLWHGXQYDOYRQWDYDOWDNLUMDWKRLWRWDKGRW
Avioehtosopimukset,
testamentit, edunvalvontavaltakirjat, hoitotahdot
2VLWXNVHWSHUXQNLUMRLWXNVHWSHULQQ¸QMDRWODKMDNLUMDW
Ositukset,
perunkirjoitukset ja perinnönjaot
NDXSSDNLUMDWNDXSDQYDKYLVWXNVHW
Lahjakirjat, kauppakirjat, kaupanvahvistukset, kiinteistöasiat
+DOOLQQDQMDNRVRSLPXNVHWPXXWVRSLPXNVHWMDQHXYRWWHOXW
Elämäsi
tärkeimmät asiakirjat
\NVLW\LVKHQNLO¸LGHQYHURWXV
Varaa aika

Hyödynnä myös Avainasiakkaan edut ja tarjoukset.

– 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

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

Marjokodin tilat katutasossa

Terveytesi on meille ykkösasia!

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

Ohjelmistossa kevään ajan!

Kaaos

tervetuloa Lahden kaupunginteatteriin – syyskauden esitysten myynti on alkanut!
Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle! Lue lisää esityksistä ZZZODKGHQNDXSXQJLQWHDWWHULğ
/LSSXP\\PÃOÃ řPLQSYP ōONWOLSXW#ODKWLğōZZZOLSSXğ/ Väliaikatarjoilut (03) 7826 4745\KPÃP\\QWL  ONWU\KPDW#ODKWLğ
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Punaisen Ristin Mäntsälän osaston hätäapukeräykset Ukrainan konﬂiktin uhreille jatkuvat
Kuva Markku Remes

Heti uusimman konﬂiktin alettua osasto lahjoitti 1000 euroa omista varoistaan SPR:n katastroﬁrahastoon ja seuraavaksi toteutui hätäapukeräys heti lauantaina 5.3. Tulos 15 vapaaehtoisen kerääjän toimesta yhteistyökumppaneidemme Smarketin ja Tokmanni-tavaratalon tiloissa oli huimat lähes 2000 euroa yhtenä päivänä. Osasto haluaa lämpimästi kiittää kaikkia lahjoittajia
Mäntsälässä.
Humanitaarisen avun tarve on suuri. Ihmiset tarvitsevat terveyspalveluita, lääkkeitä, puhdasta vettä ja suojaa. Ukrainan naapurimaihin
konﬂiktia paenneille ihmisille
paikalliset Punaiset Ristit jakavat muun muassa ruokaa
ja vettä ja tarjoavat terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.
Suomen Punaisen Ristin
logistiikkakeskuksesta Tampereen Kalkusta on lähetetty majoitustarvikkeita: tuhat
perhekokoista telttaa, 4 950
huopaa ja 1 520 patjaa katastroﬁrahaston varoilla. Lisäksi Suomen Punainen Ris-

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

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

Lue
näköislehti

www.mantsalan
sanomat.fi

SPR:n hätäapukeräyksessä S-marketissa Merja Hietala (vas.), Maritta Laine ja
Liisa Aaltonen.
ti tukee kansainvälisen Punaisen Ristin työtä rahallisesti.
Paikan päällä avun vievät
perille paikallinen Punainen
Risti ja kansainvälinen Punainen Risti. Ne ovat toimineet
Ukrainassa ja sen lähialueilla
jo pitkään ennen konﬂiktin
kiihtymistä. Vapaaehtoiset
sekä kansainväliset ja paikalliset avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan naaKuva Markku Remes

purimaissa tai maan sisällä
avun tarpeen ja turvallisuustilanteen mukaan.

Ilmoittaudu
lipaskerääjäksi
Hätäapukeräyksemme jatkuvat edelleen ja tietoa niistä löydät osaston nettiosoitteesta rednet.punainenristi.ﬁ/mantsala. Voit ilmoittautua kerääjäksi tai vapaaehtoiseksi tekemällä proﬁilin Oma Punainen Risti -järjestelmään (oma.punainenristi.ﬁ) tai ottamalla yhteyttä
suoraan osastoomme mantsala@punainenristi.ﬁ.

Lahjoita
katastroﬁrahastoon

Tokmannilla mukana keräyksessä Markku Remes (vas.),
Christina Siljander ja Satu Wallenius.

t .PCJMF1BZMMÊ OVNFSPPO
63032
t 4PJUB OVNFSPPO 
12220 (20,28 € + pvm/
mpm)
t -BIKPJUB TVPSBBO UJMJMMF 01
FI52 5000 0120 4156 73.
Saaja: Punainen Risti. Viite:
5186.
t 4VPNFO 1VOBJOFO 3JTUJ FJ
toimita Ukrainaan vaatetai tavaralahjoituksia. Mikäli haluat lahjoittaa vaatteita tai tavaraa Punaisen
Ristin Konttiin (vaikkapa
Lahdessa) niin lahjoitukset käsitellään tavalliseen
tapaan. Kontin tuloksesta
1/3 ohjataan katastroﬁrahastoon, 2/3 auttamistyöhön Suomessa.

t -BIKPJUB WFSLLPTJWVKFO
kautta punainenristi.ﬁ/lahjoita/katastroﬁrahasto
t -ÊIFUÊ UFLTUJWJFTUJ 413
numeroon 16499 (20 €)

SPR Mäntsälän osasto
Satu Wallenius,
puheenjohtaja
Markku Remes,
keräysjohtaja

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi
HUOMAA UUSI OSOITE

PORVOO
P
ORVO
OO

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

Punnitsemme ja maksamme heti!
ostohinnat www.romukioski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

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

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Messias-oratorio kuullaan palmusunnuntaina Mäntsälän kirkossa
Vuosisatoja sitten sävelletty
musiikki liikuttaa ja koskettaa yhä edelleen ihmisiä, ja
suuret kirkkomusiikkiteokset
houkuttelevat vuodesta toiseen kirkot täyteen kuulijoita.
Mäntsälän kirkossa kuullaan palmusunnuntaina 10.4.
klo 18 G. F. Händelin Messiasoratorio. Teos esitettiin viime
pyhäinpäivänä lyhennetysti, ja nyt siitä kuullaan vieläkin lyhennetympi versio, joka kestänee noin 1h 25 min.
Konserttiin on vapaa pää-

sy, ja ohjelma maksaa 15 euroa. Osa ohjelmatuotosta
menee Ukrainan sodan uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun katastroﬁrahaston kautta ja osa Yhteisvastuukeräykseen.
Teoksen esittävät Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro johtajanaan Mirjam
Odé, Kamariorkesteri Refugium musicum ja vokaaliyhtye Incanto johtajanaan Jukka Jokitalo, sopraanot Enni
Pöykkö, Minna Blom ja Hei-

ni Grefberg, altto Natalia Vinogradova, tenorit Ville Kinnunen ja Petri Pöyhönen sekä bassot Kalle Virta ja Timo
Vesterinen. Konsertin johtaa
kapellimestari Jukka Jokitalo.
Vuonna 1742 oli Messiasoratorion kantaesitys Dublinissa. Teos valmistui hiukan
yli kolmessa viikossa ja oli menestys. Oratorio on kolmiosainen: ensimmäisessä osassa kuvataan Vanhan testamentin
Messiaan tulemisen ennustuksia, toisessa osassa Messi-

aan syntymää sekä kärsimyshistoriaa. Toinen osa päättyy
ehkä historian tunnetuimpaan Halleluja-osaan. Teoksen
kolmannessa osassa kuvataan
uskonjulistusta loppuen mahtavaan Aamen-osaan.
Händel itse esitti Messiasta
eri kokoonpanoin ja lyhennetysti. Nykyisen vakiintuneen
Messias-oratorion painoksen kokonaiskesto on noin 2
tuntia 45 minuuttia käsittäen noin 50 eri osaa painoksista riippuen.

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

Tervetuloa
hammashoitoon

Sivistyslautakunta hyväksyi koulujen johtamisjärjestelyt
Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta käsitteli 4.3.2022
pidetyssä kokouksessa perusopetuksen johtamisjärjestelmää. Sivistyslautakunta hyväksyi 19.1.2022 allekirjoitetussa yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjassa esitetyt koulujen johtamisjärjes-

telyihin esitettävät muutokset. Sen perusteella Ehnroosin koulu ja Myllymäen koulu muodostavat yhden hallinnollisen yksikön ja niille
tulee yhteinen virkarehtori ja
yhteinen virka-apulaisrehtori. Hepolan koulu ja Kirkonkylän koulu muodostavat yh-

den hallinnollisen yksikön ja
niille tulee yhteinen virkarehtori ja yhteinen virka-apulaisrehtori.
Virkarehtoreiden ja virkaapulaisrehtoreiden virkojen
täyttö valmistellaan opetuspalveluissa yhdessä henkilöstöjohtajan kanssa. Lau-

takunta päätti nimetä haastattelutyöryhmän. Sisäinen
hakuprosessi etenee siten,
että lautakunta voi tehdä
valintapäätökset huhtikuun
kokouksessa. Johtamisjärjestelyihin tulevat muutokset
astuvat voimaan 1.8.2022
alkaen.

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

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

mantsalanhymyhammas.ﬁ
puh. 019 687 1288
Keskuskatu 11 B, Mäntsälä
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ÛöÛĈĈÛ㰨èøÞèú㰨öÛ㰨ċċĊĊÛ㰨÷èïðĊĊÞèú
Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen ran pyhäkoulusihteerinä ja dessa. Tuomiokapituli hoiMäntsälän vuonna 1865
valmistunut ja seuraavana
vuonna käyttöön vihitty kirkko seisoo kirjaimellisesti keskellä kylää. Muutoksia kirkon
ympäristössä on tapahtunut
paljon runsaan 150 vuoden
kuluessa ja aiemminkin, sillä
Mäntsälän seurakunta on ollut itsenäinen 1600-luvun alkupuolelta lähtien ja nykyinen kirkko on neljäs kirkko.
Kirkkoherrojakin on seurakunnassa ehtinyt olla 21.
Muutoksiin sopeutuminen perinteitä kunnioittaen,
mutta myös uusien toimintatapojen kehittäminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja heidän keskellään eläen
on Mäntsälän ensimmäisen
naiskirkkoherran Tarja Meijerin (51) perusajatuksia uuden työn äärellä.
㯰öÛĊċĈ㰨
ĄÛĄĄðĈċćÛĈĊÛ㰨ĈēúĊēð㰨
üĄðĈ÷èøċÛð÷üðúÛ㬼㯰

Valoisasti hymyilevä Tarja
Meijer on kotoisin Parkanosta, mutta jo 3-4 -vuotiaana
hän muutti perheensä kanssa Padasjoelle.
– Kasvoin Padasjoella ja
koen sen seudun edelleen hyvin läheiseksi itselleni, kertoo
Tarja jatkaen, että ajatus lähteä opiskelemaan teologiaa
Helsingin yliopistoon oli hyvin selkeä jo rippikouluiästä
lähtien.
– En tosin heti ajatellut
pappisuraa, vaan ryhtymistä
ehkä uskonnonopettajaksi,
mutta parin vuoden opiskelun jälkeen heräsi ajatus pappisvirastakin, muistelee Tarja
ammatinvalintaansa.
Niinpä opiskelujen jälkeen
Tarja Meijer toimi 16 vuotta Vantaan Hakunilan seurakunnassa, ensin vuoden ver-

perhetyöntekijänä, kunnes
sai pappisvihkimyksen. Hän
on asunut jo 19 vuotta perheensä kanssa Mäntsälässä, joten hakeutuminen kotipaikkakunnalle töihin kahdeksan vuotta sitten varhaiskasvatuksen papiksi oli luontevaa.
㯰ü÷èùċĈĊÛ㰨üú㰨
÷èćĊēúēĊ㰨Ĉè÷Þ㰨
ĄÛĄĄðúÛ㰨èĊĊÞ㰨
ïÛøøðúĊüĄċüøèøĊÛ㬼㯰

Tarja Meijerillä on vankka 23
vuoden kokemus varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappina, mutta hän on nyt toiminut jo lähes viisi vuotta myös
Espoon hiippakunnan pappisasessorina.
Mäntsälän seurakunta
kuuluu 18 muun seurakunnan ohella Espoon hiippakuntaan ja kaikki hiippakunnan papit, joilla on suoritettuna ylempi pastoraalitutkinto ja joilla on virka, ovat automaattisesti ehdolla kolmivuotiskausiksi pappisasessorin virkaan.
Virkoja on jokaisessa hiippakunnassa kaksi ja kyseessä on virka, johon ei itse haeta, vaan hiippakunnan papit
äänestävät keskuudestaan
pappisasessorit. Tarja Meijerillä on menossa jo toinen ja
samalla viimeinen mahdollinen kausi, joka kertoo luottamuksesta hänen kykyihinsä.
㯰æĈèĈĈüć㰨üú㰨øÛĊðúÛÛ㰨
öÛ㰨ĊÛć÷üðĊĊÛÛ㰨
÷ðćöÛðùèøøðĈèĈĊð㰨
ćðúúÛøøÛ㰨ðĈĊċöÛÛ㬼㯰

Mitä pappisasessori sitten
tekee? Hän on hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon jäsen ja jäseniä on yhteensä seitsemän ja istunto
kokoontuu kerran kuukau-

taa hiippakunnassa kirkollista hallintoa ja toimintaa sekä
hoitaa myös papiston henkilöstöasioita. Tehtäviin kuuluu myös seurakuntien toiminnan ja hallinnon valvominen ja tukeminen.
– Työtä tehdään oman toimen ohessa ja se vie noin
20-30 % virka-ajasta, selvittää Tarja työnkuvaansa ja
jatkaa siihen liittyvän paitsi
ihan hallinnollisten asioiden
valmistelua, myös esimerkiksi uusien pappien valintaa ja
koulutusta.
– Asessori-sana juontaa
juurensa latinan kielen sanasta adsessor, rinnalla istuja, eli
tässä tapauksessa kuvaannollisesti piispan rinnalla istuja,
taustoittaa Tarja nimikettä ja
lisää viran olevan hyvin vanha ja perinteikäs. Työtä tässä
virassa on vielä runsas vuosi
ja koska Tarja Meijer on tällä hetkellä kirkkoherran viransijaisena, kunnes nykyinen kirkkoherra Mikko Seppälä jää eläkkeelle 1.5., kalenteri on varsin täynnä.
㯰ðć÷÷üïèććÛú㰨ĊēÿĈĈÞ㰨
ĊÛćĐðĊÛÛú㰨÷ē÷ēÞ㰨
öüïĊÛÛ㬽㰨ùċĊĊÛ㰨ùēÿĈ㰨
ēïĊèðĈĊēÿĊÛðĊüöÛ㬼㯰

Kirkkoherran työhön kuuluu paljon erilaista johtamistyötä liittyen henkilöstöön
ja yleensä hallintoon, mutta
myös seurakunnan hengellistä johtamista ja vaaditaan
kykyä tehdä päätöksiä ja linjauksia suhteessa erilaisiin ilmiöihin. Kirkkoherra ei kuitenkaan yksin johda seurakuntaa, vaan ylin päätösvalta
seurakunnassa on kirkkovaltuustolla ja kirkkoneuvosto
johtaa toimintaa ja taloutta.
Käytännön työtä kirkkoherra
johtaa Mäntsälän seurakunnassa yhdessä talousjohtajan
Kuva Terttu Heikkinen

Uudeksi kirkkoherraksi valittu Tarja Meijer seurakuntakeskuksen salissa,
salissa taustalla Heikki
Varjan relieﬁ Valoa kohti.

ja lähiesimiesten kanssa. Tarja Meijer haluaakin painottaa
yhdessä tekemisen tärkeyttä
päätösten teossa.
Valtakunnallisesti on paljon puhuttu lisääntyvästä
kirkosta eroamisesta, mutta
Tarjan mukaan asiaan on vain
suhtauduttava realistisesti ja
keskityttävä enemmän siihen,
miten saataisiin seurakunnan
työ merkitykselliseksi jäsenilleen niin, että he kokevat jäsenyyden tärkeäksi.
– Ovien on oltava auki moneen suuntaan ja oltava paikalla siellä, missä ihmiset ovat, oltava mukana erilaisissa tapahtumissa ja verkostoiduttava eri toimijoiden
kanssa ja tuotava seurakunta
lähelle ihmisiä ja heidän arkeaan, linjaa Tarja Meijer.
㯰ÛÛðøùÛú㰨ĊðøÛúúè㬽㰨
ðïùðĈĊèú㰨
ē÷ĈðúÞðĈēēæèú㰨
øðĈÞÞúĊēùðúèú㰨
öÛ㰨èćðøÛðĈĊèú㰨
ĐÛĈĊÛ÷÷Ûðú㯟㰨
ÛĈèĊĊèøċöèú㰨
÷èïðĊĊēùðúèú㰨
ïċüøèĊĊÛĐÛĊ㬼㯰

Mäntsälän seurakunnalla on paljon toimintaa.

Tarja Meijerin mukaan kirkolla on valtavan vastuullinen
tehtävä olla yksi auttajista
vaikeissa elämäntilanteissa.
– Kriiseissä, olivat ne sitten henkilökohtaisia tai laa-

jempia asioita, ihminen ikään
kuin riisutaan kaikesta turhasta, jolloin asiat saavat uuden tärkeysjärjestyksen ja kirkon yksi perustehtävä on olla erityisesti vaikeina aikoina
ihmisten tukena, pohtii Tarja ja jatkaa evankeliumin sanoman olevan edelleen ajankohtainen ja Lutherinkin mukaan uskossa on kysymys itse
asiassa siitä, mihin ihminen
sydämessään turvautuu.
㯰ÛøċÛú㰨üøøÛ㰨ÛĐüðú㰨
÷ċċúĊèøèùÛÛú㰨
öÛ㰨ĐÛøùðĈ㰨
÷èĈ÷ċĈĊèøèùÛÛú㬼㯰

– Yhteisöllisyyden kokemus
on parhaimmillaan suuri voimavara ihmiselle ja kirkolla
on myös valmius toimia ripeästi erilaisissa kriisitilanteissa, kiitos hyvin koulutetun henkilökunnan, kiittelee
Tarja.
Kriisiajat korostavat myös
eri-ikäisten yksinäisyyttä,
minkä Tarja Meijer kokee erityisenä huolenaiheena, samoin kuin lisääntyneen vastakkainasettelun eri asioissa.
– Ajattelen, että toista kunnioittava keskustelu ja arvostava suhtautuminen myös
heihin, jotka ovat eri mieltä,
on sellaista kristillisyyttä, joka
vie eteenpäin ja auttaa vaikeuksista selviytymistä.

– Ylipäätään papin työssä
olen kokenut huikeaksi sen,
miten lähelle pääsee ihmistä ja saa olla rinnalla kulkijana iloissa ja suruissa, valottaa
tuleva kirkkoherra ajatuksiaan ja tarkentaa, että pappina saan jakaa muille ajatuksia
jostakin suuremmasta, toimia
hyvän ja pyhän välittäjänä.
Helluntaina 5.6. on juhlapäivä, sillä Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka tulee toimittamaan virkaanasettamisen juhlallisessa
jumalanpalveluksessa Mäntsälän kirkossa.
– Valitusaika on vielä menossa, mutta toivon mukaan
näin tapahtuu, hymyilee Tarja Meijer ja kertoo olevansa hyvin kiitollinen, että saa
mahdollisuuden olla mukana tässä pitkässä ja perinteikkäässä Mäntsälän kirkkoherrojen jatkumossa.
– Toivon, että ihmiset
mahdollisimman matalalla
kynnyksellä ottavat yhteyttä,
tulevat tapaamaan ja kertomaan näkemyksiään ja esittämään ehdotuksia seurakunnan toimintaan, Tarja kehottaa ja lisää, että kylänraitillakin saa mieluusti pysäyttää
juttusille. Näin varmasti tapahtuukin, sillä valoisa ja helposti lähestyttävä Tarja on jo
varmasti monelle tuttu henkilö Mäntsälässä.
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NO HUH HUH!!!!
KAIKKI POIS su 27.3. klo 12–16

-50% -70%
KUNINGAS ON NIIN VÄSYNYT

kaikenmaailman vesikoiden ja tupunoiden kanssa saikkaamiseen.
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ERIKOISLIIKE
Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126
Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy
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päähierontaa

0400 482 555
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Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt
Ari Mellin 0400 826 200
Miko Mellin 0405 496 702
Jami Mellin 0405 496 703

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00

TULITYÖKURSSI
pe 1.4.2022 klo 8 –16
Juustoportti Mäntsälä

90 € + alv. sis. koulutus, oppikirja, kortti, lounas, kahvit.

Ilm. JOGP!DBSSBUFLDPNt

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

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää
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Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

www.lepotila.net

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

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

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

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

23.3.2022
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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Susanna Koivulan
cast
Toisia aatoksia-pod
nnasta
Asiaa arvoista, yhteisku
ja kristinuskosta

Uusi jakso
joka torstai!

Lehdessä
tänään:
Uusi kirkkoherra
s. 4
Tarja Meijer .............
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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
JUMALANPALVELUKSET
Su 27.3. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Tarja Meijer, avustava pappi Riikka Pajunen ja kanttori Johanna Linna sekä Kirkkokuoro.
Ti 29.3. 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 3.4. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo, avustava pappi Iida Pietala ja kanttori Johanna Linna.
ILMOITTAUDU
1–2-luokkalaisten kesäkerhoihin ilmoittaudutaan
verkkosivuillamme 28.3. alkaen. Kesäkerho toimii Koivulan
kerhotalolla 6.–23.6. arkisin klo 9–15. Kesäkerhoihin voivat
ilmoittautua 1–2-luokan päättävät lapset (2013–2014-syntyneet). Kerhoihin ilmoittaudutaan kokonaisiksi viikoiksi.
Yhden viikon hinta on 30 € / lapsi, paitsi juhannusviikolla 24
€, koska juhannusaattona ei ole kerhoa. Hinta sisältää lämpimän ruoan, ohjatun toiminnan, askartelutarvikkeet ja ryhmätapaturmavakuutuksen. Mikäli osallistuminen estyy, kerhopaikka tulee peruuttaa ennen kerhojen alkamista viimeistään 3.6., jotta mahdolliset jonottajat pääsevät mukaan. Kesäkerhoa ohjaavat koulutetut lastenohjaajat.
Vuosina 2015–2018 syntyneiden kesäpäiväkerhoihin ilmoittaudutaan verkkosivuillamme 28.3. alkaen. Kesäpäiväkerhot kokoontuvat seurakuntakeskuksen alasalissa viikoilla 23–25. Ryhmiä on kaksi: ma ja ke klo 12.30–
15 (2015–2016-syntyneet) sekä ti ja to klo 12.30–15
(2017–2018-syntyneet). Kerhoissa myös ulkoillaan. Kerhot
ovat maksuttomia ja niihin otetaan omat eväät. Kumpaankin ryhmään mahtuu 10 lasta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoita lapsesi päiväkerhoon. Mäntsälän seurakunnan
lukuvuoden 2022–2023 päiväkerhoihin haetaan 1.4.2022 asti. Päiväkerho on tarkoitettu 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Katso kaikki syksyllä alkavat ryhmät, hinnat ja tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme. Ilmoittautuminen osoitteessa https://bit.ly/357I15P.
Rikasta minua -parisuhdeleiri 1.–3.4. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Tervetuloa huoltamaan ja rikastamaan parisuhdetta täysihoidolla. Ohjaajina Katja ry:n vapaaehtoiset
Minka ja Jarkko Hauta-aho. Seurakunnasta mukana Timo
Naapuri ja Riikka Näätänen. Mukaan mahtuu kuusi paria, ei
lastenhoitoa. Hinta 130 € / pari. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.3. mennessä p. 040 743 3262.
Hiljaisuuden päivä lankalauantaina 16.4. klo 10–18 Ahvenlammen leirikeskukseen. Päivää rytmittävät yhteiset rukous- ja ruokailuhetket. Ilmoittautuminen on käynnissä to
7.4. asti osoitteessa https://bit.ly/3JagzDX. Käytössäsi ovat
Ahvenlammen yhteiset tilat, luontopolku, kota sekä oma
huone. Päivän hinta on 20 €.
Retki Vivamon Raamattukylään ti 12.4. katsomaan Ihmisen Poika -pääsiäisnäytelmää. Lähtö Wanhan edestä klo
16, näytelmä Vivamossa klo 18. Kahvitarjoilu näytelmän jälkeen. Hinta 15 € / hlö. Paluu Wanhalle n. klo 20.45. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 019 560 7500 arkisin
klo 9–13 välillä. Pukeuduthan sään mukaisesti, sillä näytös
on ulkona.
Äitiseminaari la 7.5. klo 10–16 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Seminaari kaikenikäisille äideille. Maija Nyman
alustaa aiheesta Sovinnon sillalla – äidin monet roolit. Hiljentymistä, rentoutumista, hyvää ruokaa, saunomismahdollisuus. Hinta 10 € / hlö sisältäen ohjelman, lounaan ja päiväkahvin. Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta 14.3. alkaen.
Lisätiedot Piia Muurikaiselta p. 040 743 3256.
KONSERTIT
Kauneimmat pääsiäislaulut pe 8.4. klo 18 kirkossa. Minna Sairo ja Jussi Pyysalo laulavat ja laulattavat rakkaimpia
pääsiäisaiheisia lauluja ja virsiä. Tilaisuudessa kerätään kolehti oman seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen.
Konsertti Ukrainan sodan uhrien tukemiseen palmusunnuntaina 10.4. klo 18 kirkossa. G.F. Händelin Messiasoratorio. Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro, vokaaliyhtye Incanto ja Refugium musicum -orkesteri Jukka Jokitalon
johdolla. Vapaa pääsy, 15 € maksavan ohjelman tuotto lahjoitetaan Ukrainan sodan uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun katastroﬁrahaston kautta. Teos esitettiin viime
pyhäinpäivänä lyhennetysti, ja nyt siitä kuullaan vieläkin lyhennetympi versio, joka kestänee noin 1h 25 min.
J. S. Bachin Matteus-passio ke 13.4. klo 18 kirkossa. Cantores Minores, Cantores Minores Koulutusryhmien kuoro,
Suomalainen barokkiorkesteri, Tom Nyman, Jyrki Korhonen,
Anu Komsi, Teppo Lampela, Niall Chorell, Tommi Hakala
johtajanaan Hannu Norjanen. Liput 30 / 20 € (sis. käsiohjelman) tuntia ennen ovelta tai osoitteesta events.liveto.io. Alle 12-vuotiaille vapaa pääsy.

TAPAHTUMAT
Päiväkuoron harjoitus ke 23.3. ja ke 30.3. klo 12.30 seurakuntakeskuksen salissa.
Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.
Lähetyskahvila to 24.3. klo 15–18 Ankkurissa. Tule kahvittelemaan, keskustelemaan, rukoilemaan ja laulamaan yhdessä.
Gospelkuoron harjoitukset perjantaisin klo 18 kirkossa.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Toivon kahvila ma 28.3. ja ma 11.4. klo 13 Ankkurissa. Tule tapaamaan seurakunnan työntekijää, keskustelemaan Ukrainan sodan herättämistä ajatuksista ja nauttimaan kuppi
kahvia tai teetä.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen alakerrassa. Käsitöitä lähetystyön hyväksi, aamupuuro
seurakuntakeskuksen salissa klo 11.
Kirkonmäen 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.
Virtaa-ilta ti 29.3. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Vietetään yhdessä aikaa, virkistäydytään ja nautitaan pieni iltapala.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ke 30.3. klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Isien saunailta ke 30.3. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Voit tulla yksin tai jälkikasvun kanssa. Jutustelua isyydestä, kevyt iltapala ja sauna. Ilmoittautuminen 28.3. mennessä Timolle p. 040 743 3262.
Raamattutunti su 3.4. klo 17 seurakuntakeskuksen salissa. Raamattu kannesta kanteen -ohjelmasta tuttu pastori Jukka Norvanto puhuu aiheesta Turva Jumalassa. Tarjolla myös iltapalaa.
Diakonian 150-vuotisjuhla ti 5.4. klo 11 seurakuntakeskuksen salissa. Tervetuloa juhlimaan diakonian juhlavuotta
2022 maksuttoman lounaan ja ohjelman merkeissä! Juhlassa
muistellaan diakoniatyön historiaa Mäntsälässä, sillä vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Juhlavuotena nostetaan
esiin diakonian vihkimysvirkaa, ammatillista diakoniatyötä
ja kaikkia diakonian toimijoita. Mukana juhlassa on seurakunnan diakoniatiimi.
Toivevirsikerho to 7.4. klo 15–18 Ankkurissa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30
Hyökännummen kerhotalossa.
Toukkapiiri sylivauvoille ja vanhemmille tiistaisin klo
10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin klo
9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11 Jokelanseudun kerhotalossa.
Muksunurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa. Perheiden avoimeen kohtaamistilaan voi tulla piipahtamaan
hetkeksi tai oleskelemaan koko puolitoistatuntisen ajan.
Tarjolla myös pientä välipalaa.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool kouluikäisille tiistaisin klo 13.30–
15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
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

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

Kuva Kauppapuutarhaliitto

Tulppaani on
suomalaisten
suosikkikukka
Tulppaanit ovat valloittaneet
taas kaupat monine väreineen
ja lajikkeineen. Tulppaaneja viljellään tänä talvikautena
Suomeen Kauppapuutarhaliiton selvityksen mukaan lähes
69 miljoonaa kappaletta. Viime vuonna luku oli hieman
varovaisempi, 64 miljoonaa.
Syinä tähän olivat aikainen
pääsiäinen sekä koronan aiheuttama varovaisuus. Tänä
vuonna pää¬siäistä juhlitaan
pari viikkoa myöhemmin, jolloin myös tulppaanikausi automaattisesti pitenee. Tulppaanikausi alkaa jouluna ja
päättyy pääsiäisen aikoihin.
– Tulppaani on suomalaisten suosikkikukka. Olemmekin yksi eniten tulppaaneja ostavista kansoista koko maailmassa väkilukuun
suhteutettuna. Suosioon on
monta syytä kukan kauneuden lisäksi: saatavuus, kotimaisuus sekä edullinen hinta.
Tulppaani tuo ensimakua keväästä, sanoo Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Nii-

na Kangas.
Tänä vuonna lajikkeita on
Suomessa tarjolla yhteensä
485 erilaista, joten vaihtoehtoja riittää. Lajikkeiden määrä on lisääntynyt merkittävästi takavuosista. Yksi tulppaanin vahvuustekijä onkin se,
että jokainen löytää varmasti oman väri- tai lajikesuosikkinsa näistä sadoista eri vaihtoehdoista.
Kaikkia lajikkeita ei ole saatavilla yhtä aikaa, vaan jotain
voi olla tarjolla vain muutamana viikkona kauden aikana. Joulusesonkina painottuvat punaiset lajikkeet, vuodenvaihteen jälkeen mukaan
tulevat kaikki värit, ja pääsiäistä kohti painottuvat keltaiset lajikkeet.
Sipulimäärät lajikkeissa
vaihtelevat suuresti: jotain lajiketta on tarjolla muutama
miljoona, jotain vain muutama sata kappaletta. Viljellyimmissä lajikkeissa näkyvät
keltaisen, valkoisen, punaisen
eri sävyt.
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PYSÄHDY SÄVELTEN HISTORIAN
SUURIMMALLE MONUMENTILLE

J. S. Bach: Matteus-passio
Cantores Minores
Cantores Minores Koulutusryhmien kuoro
7RP1\PDQ-\UNL.RUKRQHQ$QX.RPVL
7HSSR/DPSHOD1LDOO&KRUHOO7RPPL+DNDOD
Suomalainen barokkiorkesteri
+DQQX1RUMDQHQjohtaja
-lUM0XVLLNNLRSLVWR0lQWVlOlVVl0lQWVlOlQVHXUDNXQWD0lQWVlOlQNXQWD
Noudatamme voimassaolevia terveysturvallisuus- ja kasvomaskiohjeita
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LIPUT: EVENTS.LIVETO.IO
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Kuva Samu Ekman

Laaksonen kolmantena kesään.

Kuva Marko Kyöstilä

Kärpänen penkkojen keskellä.

Mäntsälän Moottorikerholaiset
vahvasti mukana talven
ralli- ja rallisprint kilpailuissa
Talvikauden ralleissa on
Moottorikerho ollut erittäin
vahvasti edustettuna. Sarjan
kärkipaikat ovat kerholaisten hallussa kahdessa eri luokassa.
–On ollut mahtavaa seurata miten runsaslukuisesti kerholaisia on ollut talven rallikilpailuissa mukana. Ja mikä parasta, rintama on erittäin laaja. Iso kiitos ahkerille
kilpailijoille, seuran puheenjohtaja Juha Laaksonen toteaa kevätkauden kynnyksellä.

Hallia SM-rallisprintin
sarjakärjessä
talvikauden jälkeen
Rallisprintin SM-sarjan talvikausi koostui Oulun ja Lau-

kaan osakilpailuista.
Kummatkin osakilpailut
olivat 4-vetoluokassa Tuukka
Hallian näytöstä. Voitot talvikauden kilpailuista takaavat
sarjajohdon kesäkauteen lähdettäessä.
2-vetoluokassa Janne Laine
on talvikauden jälkeen SMsarjassa sijalla 15.
Kesäkausi starttaa 21.5. asfalttialustalla Virtasalmella.

Forsgren Suomicupin sarjakärjessä
kesäkauteen
SM-1 luokassa kilpaileva Mikko Heikkilä johti sarjaa vielä
toisen osakilpailun jälkeen,
mutta talven viimeisessä osakilpailussa Kuopiossa tuli ti-

lille keskeytys. Kesäkauteen
Mikko lähtee hyvissä hyökkäysasetelmissa sarjan neljänneltä sijalta.
Suomi-cup luokassa kilpaileva Kim Forsgren ajoi erittäin vahvan talvikauden. Kaksi voittoa ja kakkossija takaavat reilun sarjajohdon talven
osakilpailujen jälkeen. Täksi
kaudeksi Hondaan vaihtanut
Henkka on nopeasti omaksunut uuden auton niksit.
Rallin Junioreiden SM-sarjassa talvikaudella pisteille
ajoivat Nuutti Korhonen, joka on sarjan yhdeksäntenä sekä Aki Laakkio, joka on sarjassa 11.
Rallin SM-sarja jatkuu kesällä neljällä osakilpailulla,
joista ensimmäinen ajetaan

Kuva Janette Taskinen

Hallia on pitelemätön talvella.
Länsirannikolla 14.5.

Kärpänen F-cupin
sarjakärjessä
kesäkauteen

JALKAPALLOKOULU 2022

2013-2017 syntyneille tytöille ja pojille
sunnuntaisin ajalla 3.4.-29.5. Mäntsälän tekonurmella
Hinta 55 € sis. paidan, vakuutuksen ja korttelipassin.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja mu-jalkapallo.fi/jalkapallokoulu-futiskerhot.

Kerholaisista runsaslukuisin
rallisarjojen osanotto on ollut F-cupissa. Pisteillä on kahdeksan kerhon kuljettajaa talviosakilpailun jälkeen. Talven
osakilpailut kilpailtiin Kangasniemellä ja Korpilahdella.
F-Cupin yleisessä luokassa
Kristian Kärpänen johtaa sarjaa tasaisesti onnistuneen talvikauden päätteeksi.
Jani Laaksonen – Tero Keltti on piskuisella Pololla sarjan
kolmantena sekä avausosakilpailun keskeyttämään joutuneet Juha Högström – Juha
Laaksonen sijalla 12.
F-Cupin junioreissa Aki
Laakkio on sijalla 8 ja Sami
Laurila sijalla 9. Kummallakin
on yksi keskeytys ja yksi luokkavoitto talvikaudelta.
F-Cupin kivikovassa nuottiluokassa on Petri Itkonen sijalla 22. Iivari Kalliomäki yh-

dessä Veksi Kannisen kanssa
ovat sijalla 21.
F-Cupin senioreissa ikänestori Jarmo ”pappa” Mustonen
on sarjan viidentenä. Talvikaudelta hän saalisti omassa
luokassa sijat kaksi ja kolme.
F-Cupin neliveto luokassa
Jarmo Honkanen on sarjan
kolmantena.
Edellisten kilpailijoiden lisäksi useita kerholaisia osallistui talven kilpailuihin. Toimitsijoita on ollut runsain
joukoin avustamassa naapuriseurojen kilpailuissa. Riihimäen SM-rallissa kerho hoiti mallikkaasti myös erikoiskokeen.
–Paljon uusia nimiä on näkynyt lähtöluetteloissa kerhon nimen alla. Se viestii virkeästä ja toimivasta moottorikerhosta unohtamatta tietysti isossa osassa olevia kerhon toimitsijoita. Ilman tekijöitä ei olisi kilpailuja ja ilman
kilpailijoita ei tekijöitä. Hienolla yhteistyöllä näitä hoidetaan, hehkuttaa Juha Laaksonen .
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Katupölyä on runsaasti ilmassa
Painopalvelua Uudellamaalla
Mäntsälästä

t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

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

Ilmanlaatu on paikoin erittäin
huono vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä.
Korkeita pölypitoisuuksia
esiintyy vilkasliikenteisten katujen varsilla eri puolilla pääkaupunkiseutua ja muuta
Uuttamaata.
–Ilmanlaatu on tällä hetkellä paikoin huono pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Etenkin pääväylien varsilla voi esiintyä sankkoja pölypilviä. Pölypitoisuudet
ovat ajoittain yli kymmenkertaisia normaaliin verrattuna,
kertoo ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa.
Sääennusteen mukaan tulossa on aurinkoista, joten katupöly heikentää ilmanlaatua
myös tulevina päivinä. Katupöly on pääasiassa hienoksi
jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia
ja tuottavat siten katupölyä.
Liikennevirta ja tuuli nostavat
pölyn tehokkaasti ilmaan kuivilta kaduilta.
–Pölyä on yleensä eniten
ilmassa maalis–huhtikuussa, mutta pölyisyys vaihtelee
sään mukaan. Aurinkoisina ja
kuivina päivinä pölyä on runsaasti ilmassa. Sulamisvedet
ja sade puolestaan kostutta-

Toimintaohjeita erilaisiin
hätätilanteisiin, varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 38. Lähde: Jari Heikkilä

Kotivara ja varautuminen häiriötilanteisiin
Varaa
V
Vara
ara ruokaa, mikä pakkauksissaan pitkään säilyy,
kun normaali olotila alkaa häilyy.
Saatat tarvita myös kirvestä ja sahaa,
sekä maksuvälineenä käteistä rahaa.
Mistä
Mis
istä lääkkeet
lääk
ja hygieniatuotteet, kun kauppaan ei päästä,
tä
tä,
johtuen myrskystä tai huonosta säästä.
Löydätkö sulakkeet ja lamput, kun sähkö katkeaa,
mieti miten lämmittäminen ilman sähköä ratkeaa.
Onko kannelliset astiat joihin laittaa varastoon juomavesi,
maidon korviketta / jauhettakin useampi desi.
Löytyykö varastosta kuivamuonaa ja pussikeittoa
tai lämpöjen katkettua lisää peittoa.
Kun veden tulo ja viemärin toiminta lakkaa,
onko pusseja / astiaa, joihin silloin kakkaa.
Hiili- tai kaasugrillillä ruokaa voi sähkökatkon aikana laittaa,
muista siis hiiliä/kaasua ostoslistaan laittaa.
Grilleillä voi myös vettä keittää,
onko liinoja ja pressuja, joilla kastuvia tavaroita voi peittää.
Polttoaineita varakanisteriin osta,
pilaantuvat tavarat tulvan tieltä maasta irti riittävän korkealle nosta.
a,
Varaa teipit ja elmukelmut, joilla ilmanvaihto ja raot sulkea,
jottei säteily tai kaasu voi sisätiloihin kulkea.
Pelastussuunnitelman ajantasaisuus myös tsekkaa,
muista auttaa myös naapurin iäkästä ”Liisaa ja Pekkaa”.
Onko paristoradiota, pattereita / varavirtapankkia,
mieti mitä muuta tulee poikkeusoloja varten hankkia.
Hanki koneisiin yleisimmät varaosat ennen kuin jokin petti,,
aina ei toimitukset pelaa tai toimi tilaukseen netti.
Tulee alkusammutuskalusto ja EA-välineet hankkia ja huoltaa,
ennakkovarautuminen turvallisuutta puoltaa.
Pitkä hellejaksokin saattaa myös ongelmia tuottaa,
varaudu etukäteen, ei aina kannata tuuriin luottaa.
Tartuntatautia on myös liikkeellä monen moista,
tietoa voit hankkia lisää myös linkeistä noista. (alla)
KWWSVZZZGHIPLQÀÀOHVSDKDVWLBSRLNNLBSGIKWWSVWXQWLDÀ
KWWSVWXUYDOOLVXXVNRPLWHDÀNRNRQDLVWXUYDOOLVXXVKWWSVZZZNRGLQWXUYDRSDVÀ

vat tienpinnat, mikä vähentää
pölyisyyttä, Kousa kertoo.

Katupöly aiheuttaa
terveyshaittoja
Katupölyn hengittäminen ei
ole terveellistä kenellekään.
Pölyn terveysvaikutuksille
ovat erityisen herkkiä astmaatikot, pienet lapset sekä ikääntyneet ja hengitystie- ja sydänsairaat. Katupöly aiheuttaa ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää sekä silmien ja kurkun kutinaa. Lisäksi katupöly pahentaa usein sydän- ja hengityssairaiden oireita.
Katupölyn määrä vähenee,

kun kadut saadaan puhdistettua. Ennen katujen varsinaista puhdistusta, pölyämistä vähennetään myös kastelemalla katupintoja, mikä pitää
pinnan kosteana ja sitoo pölyä
kadun pintaan.

Vinkkejä
katupölykauteen
–Ehkäise katupölyn syntymistä ja vältä turhaa autoilua.
–Suosi kävelyä, pyöräilyä ja
joukkoliikennettä.
–Jos autoilet, vaihda kesärenkaat heti sään salliessa.
Käytä talvirenkaina kitkarenkaita.

Kuva Elina Alanko

–Siirrä autosi pois ajoissa
puhdistettavalta kadulta.
–Vältä ulkoillessasi vilkasliikenteisiä alueita erityisesti hyvin pölyisinä päivinä.
–Ulkoile puistoissa ja veden äärellä – jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.
–Pidä ikkunat kiinni pölyisinä päivinä. Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä. Kuivata pyykit sisällä.
–Hanki asuntoon tehokkaat tuloilmansuodattimet ja
pidä ne kunnossa. Vaihda suodattimet keväisin ja syksyisin.
–Kastele piha ennen lakaisua.
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Kuva Elina Alanko

Elina Alanko ta kudoksista.
Mäntsäläläinen Salla Hammert on tuttu yrittäjä paikkakuntalaisille. Hammert
sai jatkajan jalkahoitolalleen
ja lähti opiskelemaan uusia
hoitomuotoja. Nyt hän on
perustanut uuden yrityksen
MielenTunteet ja hoitola on
aloittanut Mäntsälän keskustassa Jyskin talon 2. kerroksessa.
Salla Hammert on ammatiltaan mielenterveyshoitaja,
hän on suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon
ja käynyt yksinyrittäjäakatemian.
Hammert opiskelee nyt
reﬂeksologiksi Medika Novassa, luontaisalan koulutusja hyvinvointikeskuksessa.
Opiskelussa on menossa viides taso ja valmistuminen on
edessä, kun kahdeksan tasoa
on suoritettu. Yhteensä opiskelua on tuolloin takana tuhat tuntia.

– Kun asiakkaalla tuntuu
heijastavaa kipua, pistettä
painellaan ja kipu saadaan
laukeamaan. Seurauksena
on positiivisia kehon ja mielen tunteita, kuten lämmön
tunne, keveys, vireys, aktiivisuus ja mielialan kohoaminen, kertoo Salla Hammert.
Hoito tapahtuu painelemalla ihoa sormin tai vyöhykepuikoilla, joilla voidaan
käsitellä myös hyvin tarkkoja pisteitä.
Vyöhyketerapiasta saadaan helpotusta mm. akuuttiin migreeniin, vatsa- ja suolistovaivoihin, hartia- ja niskaongelmiin, selän ja lantion
alueen vaivoihin, hormonivaivoihin, allergioihin ja unettomuuteen.

㯰,èíøè÷ĈüøüîðÛ
üú㰨÷ü÷ü㰨÷èïüú
Đēÿïē÷èĊèćÛĄðÛÛ㬼㯰
Reﬂeksologia on hoitomuoto, jossa kehon toimintahäiriötä hoidetaan yleensä alueelta tai pisteeltä, joka sijaitsee muualla kuin itse ongelma-alueella. Hoidettavat heijastealueet löytyvät
yleensä iholta tai ihonalaisis-

Mäntsäläläisen
Salla Hammertin
yritys MielenTunteet
tarjoaa vyöhyketerapiaa
ja keskusteluapua.
V
öh k ik ovat vyöhyketerapian
öh k
i
Vyöhykepuikot
tärkeitä työkaluja.
Kuva Elina Alanko

Salla Hammertin vyöhyketerapiahoidossa Tasapainopajan Sari Knuutinen.

㯰üðæüú
ĊÛĐüðĊĊèèúÛ㰨üú㰨
ÛċĊĊÛÛ㰨÷èïüÛ
Û÷ĊðĐüðùÛÛú
ĄÛćÛúĊÛĐÛĊ
ĐüðùÛĐÛćÛúĈÛ㬼㯰
Asiakkaat hakeutuvat refleksologille erilaisten kiputilojen takia, immuunipuolustuksen ja aineenvaihdunnan
häiriöissä sekä stressiperäisissä ja hormonaalisissa häiriöissä.
– Hoidan mielelläni ensin
jalkapohjat ja yhdistän hoitoon esim. sääret ja korvat,
koska niiden hoito tukee toisiaan. Koko kehoa on mahdollista hoitaa, mm. rintakehää, selkää ja lonkan kipua,
sanoo Salla Hammert.
Vyöhyketerapeutti voi olla
erikoistunut hormonaalisten
ongelmien, lapsettomuuden
tai koliikkivauvojen hoitoon.
Salla Hammertin Frida-neiti, Bichon frisé -rotuinen koira osallistuu myös vyöhyketerapiahoitoihin asiakkaan niin
halutessa.

– Kun asiakas kipuilee, osallistuu Frida hoitoon esim. lepäämällä lantioalueen päällä.
Hoidon luonne muuttuu miellyttävästä lämmön ansiosta.
Koira vaistoaa pahan mielen
ja kiputilat, kertoo Hammert.
㯰.ÛćöüÛú㰨÷èĐēèú㰨
÷ēúúē÷Ĉèú
ēïĊèēæèúüĊĊüÛ㬼㯰
Salla Hammert tarjoaa yrityksessään myös keskusteluapua, jonka tarve on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Mm. ahdistus maailmantilanteesta on lisännyt keskusteluavun tarvitsijoita.
– Ihmisten yksinäisyys, pattitilanteet elämässä ja mielen
myllerrykset ovat tämän päivän ongelmia mm. koronapandemian ja Euroopan sotatilanteen takia. Tarjoan kevyen kynnyksen yhteydenottoa kaikenikäisille, kanssani
on helppo tulla juttelemaan
erilaisista elämän asioista,
miettii Hammert.

㯰üúð㰨ĐÛðĐÛ㰨üú
ïüðæèĊĊÛĐðĈĈÛ
ðøùÛú㰨øÞÞ÷÷èðĊÞ㬼㯰
– Nautin hoitamisesta. Vyöhyketerapia ei korvaa lääkäriä, mutta moneen haitalliseen vaivaan saa helpotusta.
Näin edellisessä työssäni jalkahoitajana ihmisten erilaisia
olotiloja. Esim. jalanpohjassa olevaa känsää voi pahentaa huonolla kengällä, mutta känsän aiheutuminen voi
olla myös jotain muuta elimistössä tapahtuvaa, jatkaa
Hammert.
Salla Hammert valmistuu
keväällä 2023. Opiskelussa on
edessä vielä rintakehän ja selän
alueet sekä suuri kehonjärjestelmä. Kasvojen reﬂeksologian
oppiminen on juuri suoritettu.
– Vyöhyketerapialla lisätään kehon virkistystä ja
energiavarastoja. Kun ihminen voi fyysisesti paremmin,
hän voi myös sosiaalisesti ja
psyykkisesti paremmin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, toteaa
Hammert.
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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
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MYYDÄÄN
TONTTEJA

Mäntsälä, kirkonkylä, okt
4 mh, oh, k, th, tstoh, s, kph,
khh, 2 wc, var, at 196/292 m2
Vuonna 1985 rakennetussa kodissa 4
mh, alakerrassa takkahuone ja paljon
harraste-tilaa sekä lämmin autotalli.
Kylpyhuoneessa poreamme, sauna lämpiää sekä puulla että sähköllä. Lämmityskustannukset pysyvät aisoissa neljällä
tulisijalla. 4235 m2 rinnetontilla paljon
puustoa, talo sijaitsee komeasti rinteen
päällä. Ei lain ed. e-tod. Vh 322.000 €.
Os. Pornaistentie 49. 21543998

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, 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

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 149.000 €.
Os. Raistintie 129. 21450082

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.

Kysy lisätietoja myytävistä
tonteista, loma-asunnoista,
myytävistä tai
vuokrattavista liike- /
varasto- ja toimistotiloista.
Katso www.marjokoti.fi
lisätietoja

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, 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
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

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, keskusta kt
2h, k 57,5 m2
Siistikuntoinen kaksio vuokrataan pitkäaikaiselle vuokralaiselle. Kotieläimet sallittu, tapauskohtaisesti. Alin kerros, oma
piha-alue. Oma sähkösopimus, vesi ja
laaja kotivakuutus vuokralaisen maksettavia, kahden kuukauden vuokravakuus.
E-tod F2013. Vuokra 700 € / kk. Os.
Veteraanitie 3. 20504237

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå
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 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, 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.

Eikä tässä kaikki,
katso kaikki kohteet

www.marjokoti.fi

AUTETAAN UKRAINAA
YHDESSÄ
Marjokoti Oy LKV lahjoittaa kaikista
kauppaan johtavista 24.2. – 30.6. välisenä
aikana tehtyjen myyntitoimeksiantojen
välityspalkkiosta 10 % Ukrainan tukemiseen.
Asiakas saa valita kansainvälisen
tunnetun avustusjärjestön jonka kautta
haluaa rahan lähetettävän.

Harkitsetko asuntosi myyntiä?
KYSY AINA ENSIN MEILTÄ

Perusteltu ja ammattitaitoinen asuntoarvio 0€

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

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

