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VALMISBETONIA JA Lehdessä
BETONITUOTTEITA tänään:
Hyvän laadun
ja palvelun talo

Mäntsälän kunnan
uudet kotisivut
käyttöön ....................... s. 3
Kirkkoherra, rovasti
Mikko Seppälä
eläkkeelle ...................... s. 4

Myllyläntie 40 07560 PUKKILA Puh. 019 685 1164
www.mybe.fi

Mäntsälän Kesänavaus
järjestetään
toukokuussa ............... s. 7

TEHOA MAATALOUTEEN
EUROMASTERILTA

TAURUS
POINT 65

Laatua ja
kestävyyttä
maatalouteen
ja urakointiin

Luotettava ja
edullinen mutta
laadukas rengas
traktoreihin
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CROSSCLIMATE 2

Paljon
HIUSTENHOITOTUOTTEITA

-50% -50%

RENKAAT EDULLISESTI MYÖS HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN!

Michelin-kesärengasesärengasalle
sarjan ostajalle
ortti
50 € lahjakortti
lle!*
kaupan päälle!*

Toyota Relax tuo mielenrauhaa auton omistamiseen veloituksetta jopa kymmeneksi
vuodeksi. Kun huollatat autosi huoltovälin mukaisesti Toyota-merkkihuollossa, saat
autoosi 12 kk:n* turvan. Sen aikana voit huoletta keskittyä vain ajamiseen.
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐبɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ

lahjakortilla

Meiltä myös muut renkaat maatalouden tarpeisiin – kysy tarjous!

PRIMACY
CY 4+

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V. VELOITUKSETONTA TURVAA.

Muista Äitiä su 8.5.

LAAJA VALIKOIMA MAATALOUSRENKAITA!
MICHELIN
CROSS GRIP

RENTOJA KILOMETREJÄ

ADVANTAGE

BFGo
BFGoodrich-kesärenga
rengassarjan
ostajalle
30 € lahjakortti
kaupa päälle!*
kaupan
Myös maasturirenka
renkaiden
ostajalle!

*Euromasterin autohuoltopalveluihin tai talvirenkaiden hankintaan.

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

*Euromasterin autohuoltopalveluihin tai talvirenkaiden hankintaan.

MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

HYVISSÄ KÄSISSÄ

.BJTBMBOUJF .ÇOUTÇMÇt1 euromaster.fi
mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
BSUPLBVQQJOFO!FVSPNBTUFSDPN Sis.
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
1BMWFMFNNFNBQF
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
MB5&37&56-0"

Kampaamo & Kauneushoitola

Secret Vision
Keskuskatu
es us atu 12,, ap
apteekin
pteee talo,
taa o, Mäntsälä
ä t sä ä

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110
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KUTSU
Sanna Kalliomaa
HTM, lakimies
050 532 1220

Mirja Kokko
varatuomari
040 731 1380

Kirsi Hautaluoma
lakiassistentti
050 411 1914
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$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
– 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
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Tule juhlimaan Mäntsälän
seurakunnan kirkkoherra
Mikko Seppälän siirtymistä
eläkkeelle!
PÄIVÄ:
su 1.5.2022
AIKA:
klo 10
Lähtömessu kirkossa, Vanha Porvoontie 8
klo 12–16 Kansanjuhla seurakuntakeskuksessa, Urheilutie 1
4ŭŭŬŭŭ ŬŬŭŬ Ą
kahvia ja kakkua. Musiikkia ja puheita klo 13. Juhlaan voi
osallistua oman aikataulun mukaan ja viivähtää niin pitkään
kuin haluaa. Ei etukäteisilmoittautumista. Ruuhkien välttämiseksi toivomme, että mahdollisimman moni tulisi paikalle
kävellen tai yhteisiä kyytejä sopien.
Lämpimästi tervetuloa!

.XYD0LLVD.DDUWLQHQk6DYRQ6DQRPDW

Mäntsälän Mieskuoro

UŖĆÚäÁ
`ÐĢőŉÐěÐĢ
`äĆĔäŅĆěěÐ

Kevään säveliä
-konsertti
to 28.4.2022 klo 18

Mäntsälän Seurojentalolla
os. Huvitie 3, Mäntsälä

: $ÊÈ&8Ê$AKg31ÉÊÈ


PE 6.5.2022 KLO 19
LIPUT 15ț, L!VEN JÄSENET 10ț
ENNAKKOMYYNTI
CINESSÄ
ENNAKKOMYYNTIKIPASSA
KIPASSAJA
(käteismaksu)


JA CINESSÄ

Kuoronjohtaja Pekka Itkonen r Säestys Seppo Lankinen
Lipun hinta 15 €, alle 12 v vanhempien seurassa ilmaiseksi.
Ovella käy myös kortti.
Lippujen ennakkomyynti Kipa-kirjakauppa Mäntsälä. Käteismaksu.

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

Kulttuurimeijeri
Costello Hautamäki la 7.5.
André Linman pe 13.5.
KULTTUURIPALVELUT
iņƖƵƭ͘˪˩͚ͣ̿͘͘ŝņƖƖƵ̩Ǧ̪͘
sāŨƭơāŝāŨ͘gņƖñ̿řņƙŖñřñƵƖñơƭñ
Ŗñ͘ųǍğŝƭñ̩͘gāƭğņơŦñřơƵ̩
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Mäntsälän kunnan uusi
verkkosivusto julkaistiin
Mäntsälän kunnan kotisivut ovat uudistuneet. Uusi
verkkopalvelu on toteutettu
käyttäjälähtöisesti ja tarjoaa aiempaa selkeämmän, visuaalisemman ja hyvin saavutettavan käyttökokemuksen. Verkkopalvelu julkaistiin
tiistaina 12. huhtikuuta. Tällöin vanhat kunnan kotisivut
poistuivat käytöstä.
Mäntsälän kunnan uudet kotisivut on suunniteltu ja toteutettu käyttäjälähtöisesti. Kaikki tieto on järjestetty aiheittain ja teemoittain, etusivun kautta on pääsy suosituimpiin asiakokonaisuuksiin ja sisältöjä voi hakea
mm. aihe-, kohderyhmä- ja
avainsanaperustaisesti. Sisältöjen sujuvan löydettävyyden lisäksi kokonaisuutta rakennettaessa on pyritty mahdollisimman esteettömään ja
miellyttävään käyttökokemukseen sekä sisältöjen esittämistavassa selkeyteen ja
olennaisuuteen. Ulkoasultaan sivusto henkii kunnan
graaﬁsta kokonaisilmettä, ja
visuaalisilla sekä rakenteellisilla elementeillä luodaan
palvelusta yhtenäistä käyttökokemusta.
Uudistuksen alkuvaiheessa kysyttiin kuntalaisten ja
kumppaneiden toiveita ja
ajatuksia sekä huomioitiin aiemmin saatu palaute palvelun kehittämiseksi.
Asioinnin helpottamiseksi
kaikki kunnassa käytössä olevat lomakkeet, sähköisen asioinnin kanavat ja yhteystiedot sekä päätöksentekoon
liittyvät asiat on nyt kerätty
toiveiden mukaisesti helposti löydettävissä oleviksi osioiksi. Myös palautteenanto
on jatkossa helppoa ja palaute kohdentuu heti palautteeseen liittyvälle taholle.
Uusia sisältöjä ovat myös
muun muassa blogipalsta,
jossa alojen asiantuntijat ja
tekijät kirjoittavat mielen-

kiintoisista aiheista inhimillisestä näkökulmasta. Blogin aloittaa kunnanjohtaja Hannu Laurilan kirjoitus.
Uutta on myös Ukraina-tiedon sivusto, johon kootaan
ajankohtaista tietoa aiheeseen liittyen. Myös koronatiedotus jatkuu omana aihepiirinään niin kauan kuin tilanne vaatii. Asumisen sekä
matkailun ja kulttuurin osiot ovat entistä laajempia ja
visuaalisempia, minkä toivotaan houkuttelevan Mäntsälään yhä enemmän kiinnostuneita muiden markkinointitoimien ohella.
– Haluamme myös kertoa entistä aktiivisemmin siitä, mikä toimii ja on hyvin
Mäntsälässä. Täällä on paljon asioita ja tekijöitä, joista
kannattaa olla ylpeä, ja jotka
vankistavat Mäntsälän positiivista mainetta. Näitä asioita tuodaan esiin erilaisin
kampanjoin ja haastein, jotka
näkyvät jatkossa myös verkkosivuilla, verkkopalvelu-uudistuksen projektipäällikkö,
kunnan markkinointivastaava Jaana Jetzinger sanoo.

Kunnan viestintä
vastaa ajan haasteisiin
Uusi verkkopalvelu on jatkossa kunnan viestinnän ja
markkinoinnin kotipesä, jota kehitetään tavoitteellisesti yhä monipuolisempaan
suuntaan. Syksyyn mennessä sivustoon tulee myös englanninkielinen osio, ja saadun käyttäjäpalautteen perusteella eri palvelukokonaisuuksia kehitetään edelleen.
– Laaja ja kompleksinen
kokonaisuus toteutettiin tiukalla henkilöstöresursseilla
vaativassa aikataulussa, mutta pääsimme todella hienosti tavoitteisiin, mistä kiitän
lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita ja -tekijöitä, Jetzinger toteaa.

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
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UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Hammaslääkärit
Serban,
Riitta
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
Jari
Seraste
ja Hanna
Koskiniemi
Tämänhetkinen yhteiskunnallinen ja maailmanpoliittinen tilanne asettaa kunnan
viestinnälle ylipäänsä aiempaa suurempia vaateita.
– Meidän tulee huolehtia monenlaisista tiedon tarpeista entistä laajemmin ja
ajankohtaisemmin, Jetzinger
sanoo.
Tästä on esimerkkinä Ukrainan tilanteeseen liittyvä
kuntalaisten ja kuntaan asettuvien sotaa pakenevien ihmisten informointi ja kunnan palveluiden esittely. Lisäksi ihmiset kaipaavat kunnan taholta selkeää tilannekuvaa välittävää yleisempää
viestintää.

Mäntsälän
tapahtumille
myös uusi sivusto
Samassa yhteydessä kotisivujen kanssa julkaistaan
myös Mäntsälän tapahtumat
-verkkosivusto, joka on integroitu osaksi kunnan verkkopalveluja. Tapahtumasivusto kokoaa yhteen eri toimijoiden Mäntsälässä järjestämät tapahtumat ja muut aktiviteetit. Palvelusta voit hakea tapahtumaa tai tilaisuutta sisällön lajin, sen järjestäjän tai tapahtumapaikan perusteella.

Sivuston on kaikille tapahtumajärjestäjille maksutta käytössä ja sen ylläpidosta
ja kehittämisestä vastaa kunnan markkinointi- ja viestintätiimi. Mukaan voi tulla rekisteröitymällä sivustolla tapahtumanjärjestäjäksi.
Kunnan verkkosivu-uudistus käynnistyi syyskuussa 2021 ja projektia on viety
eteenpäin monialaisena yhteistyönä siten, että jokaiselta kunnan palvelualueelta on
ollut mukana asiantuntijoita
sekä suunnittelussa että toteutuksessa ulkoisen palvelutoimittajan lisäksi. Jatkossa sivuja ylläpidetään ja päivitetään samaan tapaan kunnan markkinointi- ja viestintätiimin vastatessa ylläpidosta, kokonaiskehittämisestä ja
käyttötuesta.
Otamme sivujen julkistuksen jälkeen mielellämme palautetta, kehittämisehdotuksia ja käyttäjäkokemuksia vastaan, toteaa Jaana Jetzinger.
Palautetta voit lähettää
kätevästi kunnan kotisivujen
palaute-kanavan kautta, johon suora linkki löytyy jokaiselta sisältösivulta.
Uudet kotisivut ja Mäntsälän tapahtumat -verkkokalenteri löytyvät osoitteesta:
www.mantsala.ﬁ.

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

0400 482 555
.FUUJÕOUJF .ÅOUTÅMÅ
KPNJPZ!NTPZOFUDPN
.FJMUÅUPJNJUVTNZZOUJOÅ
"4,0 610KB(03&/+&LPEJOLPOFFU
NZÕTBTFOOFUUVOBBNNBUUJUBJEPMMB
5BMPQFTVMBLPOFFU NZZOUJKBIVPMUP

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

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571
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Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen
Eipä tiennyt pirkkalalaisen
kanttorin poika Tampereen
Musiikkiopistossa trumpetinsoittoa opiskellessaan
minkälainen työura häntä
odotti Mäntsälässä, eli lähes
38 vuotta – ensin nuorisopappina ja sitten kirkkoherrana.
Pitkän pappisuran jälkeen
eläkkeelle toukokuun alusta
jäävä kirkkoherra Mikko Seppälä (64) on syntynyt Hyvinkäällä, mutta hänen perheensä muutti Pirkkalaan Mikon
ollessa parivuotias, koska hänen isänsä Pentti Seppälä sai
kanttorin viran seurakunnasta. Siten Pirkkalassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Seppälä kertoo Pirkanmaalla olevan edelleen suuri
sija hänen sydämessään.
–Ja Tapparalla, mainitsee
Mikko Seppälä pilke silmäkulmassaan.
Musikaalisuus on näkynyt Mikossa jo varhain, koska isä osti pojalle trumpetin
7-8-vuotiaana ja tie vei paikalliseen seurakunnan puhallinorkesteriin. Musikaalisuus
riitti sittemmin myös Tampereen Musiikkiopistoon, jossa
opettajaksi tuli taitava trumpettipedagogi Raimo Sarmas.

㯰)ÛĄðú㰨ĊèïĊÞĐÞ㰨èð㰨üøè㰨
ĈċüćðĊĊÛÛ㰨ĄÛĄðú㰨ĊÿðĊÞ㬽㰨
ĐÛÛú㰨üøøÛ㰨ĄÛĄĄð㬼㯰

㯰ðúċĈĊÛ㰨ĄðĊð㰨ĊċøøÛ㰨
ÛùùÛĊĊðùċċĈð÷÷ü㬽
üć÷èĈĊèćð㯟
ĊćċùĄèĊðĈĊð㬼㯰㰨

– Minustahan piti tulla orkesterimuusikko, miettii Mikko Seppälä muistellessaan nuoruutensa unelmaammattia ja jatkaen, että hänellä oli vakaa aikomus tulla
ihan ammattimuusikoksi, orkesterin trumpetinsoittajaksi, opiskellen sitä päätoimisesti lukion ohella ja sen jälkeenkin.
Mutta Mikon ystävissä oli
Helsinkiin teologiseen tiedekuntaan pyrkiviä ja Mikkokin päätti 1970-luvun lopulla ystäviensä myötä ja kehotuksesta hakea sinne opiskelemaan. Opiskelupaikka ei
suoraan pääsykokeessa auennut, mutta 13. varasijalta tulikin sittemmin kutsu opintojen pariin.
– Ehkä jossain tuolla oli
päätetty, että tälle polulle
mies on saatava, katsahtaa
Mikko Seppälä ylöspäin hymyssä suin, mutta jatkaa, ettei siinä vaiheessa vieläkään
ajatellut pappisuraa, kunnes
erään kesän kokemukset ratkaisivat asian.
Opiskeluajan Seppälä asui
Hyvinkäällä ja kahden vuoden opintojen jälkeen oli
vuorossa kesäharjoittelu,

män työtäni siivittäneen ajatuksen, joka koskee yhtä lailla kaikkia ja kaikenikäisiä seurakuntalaisia. Perimmältään
kaikki kysyvät vain tätä: ”Välittääkö täällä kukaan?”.
– Vastauksen ollessa
myönteinen toteutuu Raamatun tärkein sanoma, armon sanoma, sillä välittäminen on rakkautta ja Kristuksen sanojen mukaan on kilpailtava siitä kuka rakastaa
eniten, ei siitä kuka on eniten
oikeassa, valottaa Mikko Seppälä ajattelunsa ydintä ja kertoo olevansa huolissaan kaikenlaisesta vastakkainasettelusta, kiistelystä siitä, kuka on
oikeassa ja kuka väärässä.

– Hyvillä mielin jään eläkkeelle, työt jäävät osaavan väen käsiin, sanoo Mikko Seppälä.
jonka hän suoritti Riihimäen
seurakunnassa. Siellä mentoriksi osui Risto Seppälä, jolla
sattui olemaan sama sukunimi, vaikkei sukua ollutkaan.
㯰èĈÞïÛćöüðĊĊèøċ
ćðĄĄð÷üċøċøèðćðøøÞ㰨
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– Jos on mainittava joku yksittäinen henkilö, joka
minuun on eniten vaikuttanut, hän on tämä ilmiömäinen rippikoulupappi, joka oli
kotoisin Pohjanmaalta Vetelistä, kertoo Mikko ja jatkaa Risto Seppälän esimerkin
johdattaneen hänet nuorisoja rippikoulupapiksi.
– Innostuin valtavasti rippikoulutyöstä ja nuorten
kanssa toimimisesta ja minulle oli yhtäkkiä selvää, että
tätä minä haluan tehdä, valottaa Seppälä eloisasti tätä
käännekohtaa elämässään.

Ammattiin tähtäävä soittoura jäi, muttei soittaminen
kokonaan, sillä kerran rippileirillä huomattuaan, ettei
kukaan osannutkaan soittaa kitaraa, hän päätti opetella sen taidon. Rippileireillä Riihimäellä kuluikin opiskelujen jälkeen sitten useampia kesiä.
– Saatuani teologian opinnot päätökseen vuonna
1984, kuulin Helsingin hiippakunnasta, että Mäntsälässä on nuorisopapin paikka auki, kertaa Mikko Seppälä tuloaan Mäntsälään. Mikon sanoja lainaten silloinen
kirkkoherra Jaakko Leinonen
suorastaan tempaisi hänet
työn ääreen ja niin alkoi lähes
15 vuotta kestänyt ura nuoriso- ja rippikoulupappina.
㯰7ĈĊÞĐÞú㰨÷ÛĈĐüĊ㰨öÛ㰨
ĐÞøðĊĊÞùðĈèú㰨ĈÛúüùÛ㰨
ĈèċćÛ÷ċúúÛú㰨ĊēÿĈĈÞ㰨
ĊÞć÷èðúĊÞ㬼㯰

– Nuorten kanssa työskentely oli minulle todella tärkeää. Heiltä opin ehkä tärkeim-

Kirkkoherran tehtävässä Mikko Seppälä aloitti aprillipäivänä 1.4.1999 ja vaikka hän sai
rovastinkin arvonimen vuonna 2008, hän ei ole halunnut
korostaa titteleitään tai asemaansa. Mieluummin hän
omien sanojensa mukaan
esittäytyy vain yhtenä näistä
Mäntsälän papeista.
– En ole osannut ajatella seurakuntalaisiakaan asiakkaina tai joinakin erityisen
vaikuttamisen kohteina, vaan
oikeastaan ystävinä, joita on
mukava tavata yhtä lailla juhlassa kuin arjessa, ilossa kuin
surussa, Seppälä kertoo.
– Olen tahtonut, että minuun olisi kuin sisäänkirjoitettuna myötäeläminen ja
matkakumppanuus.
Hän haluaa myös muistuttaa, että papin tehtävä ei ole
suorittaa työtään.
– Pappina ollaan koko sydämestään, ei suoriteta vain
työtehtäviä, koska se kävisi
henkisesti raskaaksi.
Mikko Seppälä ei aikoi-

naan arvannut, että näin pitkä työura tulisi tehtyä yhdellä
paikkakunnalla, mutta asettuminen Mäntsälään, perheen perustamisen ja kuntalaisten erittäin ystävällisen
vastaanoton myötä, tapahtui
helposti.
㯰øÞ÷÷èèøøè㰨öÞÞú
ïēĐðøøÞ㰨ùðèøðú㬼㯰

– En varmaan ole ollut maailman tai edes Suomen lahjakkain kirkkoherra, toteaa Seppälä humoristiseen tyyliinsä,
mutta työ kirkkoherranakin
on sujunut hyvin, kiitos loistavan työyhteisön ja henkilökunnan, unohtamatta luottamushenkilöitä sekä monia
vapaaehtoisia vastuun kantajia.
– Yhdessä työ on tehty ja
olen saanut tehtävääni loistavan seuraajan Tarja Meijerin. Hänen sekä muun upean
joukon käsiin on tehtävät hyvä jättää, sanotaanhan Tampereellakin: ”Kyä viksup päriää!”, hymyilee Mikko Seppälä.
Erityisiä harrastuksia Mikko ei koe omaavansa, mutta kitaran musisointi jatkuu
ja kävelylenkit koiran kanssa. Myös mökille Salon Kiskoon pääsee nyt ehkä entistä useammin ja muutenkin puuhailu perheen kanssa
on mieluista. Lapsia on neljä
ja lapsenlapsiakin on kolme.
Vaimoaan, opetusalalla toimivaa Minnaa, Mikko kiitteleekin siitä, että asiat kotona
ovat sujuneet hyvin.
Pitkäaikaisen ja pidetyn
kirkkoherran eläkkeelle siirtymistä juhlistetaan toukokuun ensimmäisenä päivänä lähtömessun jälkeen seurakuntakeskuksessa vietettävällä kansanjuhlalla, mikä nimike varmasti sopii tämän
leppoisan kirkonmiehen tyyliin.
Kuva Terttu Heikkinen

– Tässä nuori, Mäntsälän seurakuntaan töihin tullut teologi vuonna 1984,
miettii Mikko Seppälä tutkiessaan uran varrelta kertyneitä lehtileikkeitä.
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Autosähkötöiden

Kantomies

ERIKOISLIIKE

Kantojyrsintää
ammattitaidolla

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00

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

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

TILAA ILMAINEN
ARVIOINTIKÄYNTI!

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

Tilataksi
Luoma Oy

HUOMAA UUSI OSOITE

PORVOO
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Kantomies Oy
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040 505 5611

Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

Tehtaantie 12 A, ke 14–17

Punnitsemme ja maksamme heti!

0400 878 495
0400 314 672

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

ostohinnat www.romukioski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

Autokorjaamo
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Jäspilänkatu 2,
Kerava
info@kattosi.fi
p. 0400 401 882

 5VOUJWFMPJUVT é(sis. alv)

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

20.4.2022
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

VALMISBETONIA JA Lehdessä
BETONITUOTTEITA tänään:

Mäntsälän kunnan
uudet kotisivut
s. 3
käyttöön .......................

Hyvän laadun
n talo
ja palvelu
Hyv

Kirkkoherra, rovasti
Mikko Seppälä
s. 4
eläkkeelle ......................
Mäntsälän Kesänavaus
järjestetään
s. 7
toukokuussa ...............

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi
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Luotettava ja
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Kampaamo & Kaune

Secret V
teeki t
pteeki
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apteeki
apteekin
2 , apt
12,
skatuu 12
skuskatu
Keskuskatu
Keskuskat

Virpi
Kampaaja-Kosmetologi

Sa

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

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
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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. Tervetuloa!
www.kivimyyntiollila.fi

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
Pe 22.4. klo 21 Nuortenmessu kirkossa.
Su 24.4. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Juha Ijäs, avustava pappi Iida Pietala ja kanttori Johanna Linna.
Su 24.4. klo 14 Talvirippikoulu A81:n konﬁrmaatiomessu kirkossa. Jussi Hokkanen, Juha-Pekka Heino ja Johanna Linna.
Ti 26.4. ja ti 10.5. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa Taizé-laulujen kera. Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo 18 alkaen.
Su 1.5. klo 10 Kirkkoherra Mikko Seppälän lähtömessu kirkossa. Messun toimittaa eläkkeelle siirtyvä
kirkkoherra Mikko Seppälä. Lähtömessun jälkeen klo
12–16 kansanjuhla seurakuntakeskuksessa, jossa tarjolla maksuton kylmäbuffet sekä kahvia ja kakkua. Musiikkia ja puheita klo 13 alkaen. Jos haluat pitää puheen, ota
yhteyttä ma 25.4. mennessä viestintään heli.lomu@evl.
ﬁ, p. 0400 165 925.
Su 8.5. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo ja avustava pappi Iida Pietala.
ILMOITTAUDU
Kaikenikäisten seurakuntalaisten kevätretki la
14.5. Repoveden kansallispuistoon. Lähtö Wanhalta klo
9. Perillä on mahdollisuus tehdä 4,5 km tai 10 km vaellus. Aikuiset 10 €, lapset alle 12v. 5 € ja alle 2v. ilmaiseksi. Hintaan sisältyy kuljetus, lounas ja pienet retkieväät.
Ilmoittautuminen 1.5. mennessä ensisijaisesti verkkosivuillamme tai kirkkoherranvirastoon p. 019 560 7500
(arkisin klo 9–13).
Ruskamatka Enontekiölle 10.–17.9. Majoitus Vuontispirtillä Lumikero-hotellissa, päivisin 2–20 km patikkamatkoja kolmessa eritasoisessa ryhmässä, iltaisin tarjolla sauna ja yhteistä ohjelmaa. Yhtenä päivänä retki Norjaan. Hinta 650 € / 2 hh ja 750 € / 1 hh sisältäen täyshoidon. Matkanjohtajina Riikka Näätänen, Outi Paukkunen, Eija Koskela ja Jouni Koskela. Ilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon p. 019 560 7500 arkisin klo 9–13.
Lisätiedot: riikka.naatanen@evl.ﬁ, p. 040 772 9319.
TAPAHTUMAT
Tervetuloa-tapaaminen Ukrainan pakolaisille, kotimajoittajille ja halukkaille tukihenkilöille ke 20.4.
klo 18 seurakuntakeskuksen salissa. Tutustutaan toisiimme yhdessäolon ja kahvittelun merkeissä. Uusia vapaaehtoisia kaivataan joukkoon. Lisätiedot: riikka.naatanen@evl.ﬁ, p. 040 772 9319.
Kirkkokuoron harjoitukset to 21.4. ja ke 27.4. klo 18
seurakuntakeskuksen salissa.
Gospelkuoron harjoitukset pe 22.4. ja pe 29.4. klo
18 kirkossa.
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin klo 18 seurakuntakeskuksen kahviossa.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13 seurakuntakeskuksen alasalissa.
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 lyhyt hartaus.
Naisten saunailta ti 26.4. klo 18 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Ohjelmassa yhdessäoloa, lähetystyöntekijä Leena Kaartisen alustus, sauna ja iltapala.
Rukouspiiri tiistaisin klo 18 seurakuntakeskuksen
alasalissa.
Kehitysvammaisten musiikkikerho ti 26.4. klo 18
seurakuntakeskuksen kahviossa.
Kansallinen veteraanipäivä ke 27.4. Seppeleiden lasku klo 12 sankarihaudalla, jonka jälkeen tarjoilu ja veteraanijuhla seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy, kunniamerkkien käyttö toivottavaa.
Päiväkuoron harjoitus ke 27.4. klo 14.30 seurakuntakeskuksen salissa.
Torstai-kahvila torstaisin 28.4. alkaen klo 15–18
Ankkurissa.
Ohkolan virsilauluilta to 28.4. klo 18 Leinolla, Aittomäentie 80. Lauletaan yhdessä ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Hautausmaan kevättalkoot to 5.5. klo 7 alkaen.
Oma harava mahdollisuuksien mukaan matkaan. Klo
9.30 kahvit kirkon huoltorakennuksella ja talkoiden
päätteeksi ruokailu seurakuntakeskuksessa. Ruokailun
lomassa seurakunnan kevättervehdys.
Toivevirsikerho to 5.5. klo 14 Ankkurissa.
Ikäkeskiviikko ke 11.5. klo 10 seurakuntakeskuksen
salissa. Seurakunnan nimikkolähetit Maria ja Miika Savola kertovat työstään Thaimaassa. Lounas 6 €.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Laavupyhis su 24.4. klo 14 Nummisten kodalla. Koko perheen pyhäkouluhetki, seurakunta tarjoaa mehut
ja makkarat.
Äitiseminaari la 7.5. klo 10–16 Ahvenlammen leirikeskuksessa kaikenikäisille äideille. Ohjelmassa Maija
Nymanin alustus Sovinnon sillalla – äidin monet roolit, hiljentymistä, rentoutumista, hyvää ruokaa ja saunomismahdollisuus. Hinta 10 € sisältää ohjelman, lounaan ja päiväkahvin. Ilmoittautuminen käynnissä verkkosivuillamme.
Lasten lauantai 21.5. seurakuntakeskuksella. Silja
Sillanpään vetämät Salasaaren salapajat 4–8-vuotiaille lapsille klo 10 ja 11.30. Salapajassa kokeillaan yhdessä mitä seikkailija ehtii tehdä tiimalasillisen aikana, kootaan karttoja, kuunnellaan simpukoita sekä tallennetaan tarinoita Seikkailijoiden talon kirjastoon. Ilmaisia
etukäteislippuja saa noutaa kirjastolta 25.4. alkaen.
Päiväkerhoihin ilmoittautumista jatkettu huhtikuun loppuun asti. Katso syksyllä alkavat ryhmät, hinnat
ja tarkemmat tiedot osoitteesta https://bit.ly/357I15P.
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.

Avoinna
sopimuksen mukaan

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

Mieskuoron kevätkonsertissa
kuullaan mm. upeita tangoja
Mäntsälän Mieskuoro kevätkonsertoi 28. huhtikuuta klo
18 Mäntsälän Seuratalolla.
Kuoron taiteellinen johtaja Pekka Itkonen on suunnitellut hieman normaalista
mieskuorolauluista poikkeavan esityksen. Konsertti sisältää upeita tangoja, serenadeja ym.
Esimakuna Mieskuoron
esityksistä: ”Hymy, jonka sinulta sain sinitaivaan alla hopeisen kuun loistaessa. Pentin soittaessa serenadia puhuit hiljaa rakkaudesta täysikuun loistaessa. On hetki,
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päähierontaa

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
3
Ahvenlammen leirikeskus,, Hermanonkimaantie 132

kun kulkuri ja joutsen lauantai-iltana lauloi merelle.
Olemmehan auringon lapsia.”
Äskeisessä runoelmassa
on 11 laulun nimet, jotka esitämme, kerrotaan Mieskuorosta.
Kuoroa johtaa dir.cant.
Pekka Itkonen ja säestyksestä vastaa Seppo Lankinen,
hanuri.
Liput 15 euroa (myös korttimaksumahdollisuus) ja alle 12-vuotiaat ilmaiseksi vanhemman seurassa. Konsertti
taltioidaan.

www.lepotila.net

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

Kelirikosta ei odotettavissa
ennätysvaikeaa Etelä-Suomessa
Teiden kelirikkokausi on
piakkoin alkamassa Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Etelä-Suomen runsaslumisesta talvesta huolimatta kelirikosta ei
ole odotettavissa ennätysvaikeaa. Kuitenkin kevään sää ja
paikalliset olosuhteet vaikuttavat lopulta siihen, kuinka
vaikea kelirikosta tulee.
Pintojen sulaessa esiintyy
pintakelirikkoa, joista varoittavat merkit on jo kaivettu
osalla tiestöä esiin. Pintojen
velliintyminen ja reikiintyminen haastaa teiden kunnossapitoa perinteisesti keväällä.
Paikoin saattaa esiintyä runkokelirikkoa, joka heikentää
tien kantavuutta ja aiheuttaa
ongelmia erityisesti raskaalle
liikenteelle.
Pahimmissa paikoissa tiel-

le joudutaan asettamaan painorajoitus tien vaurioitumisen ehkäisemiseksi, jotta kulkukelpoisuus voidaan turvata välttämättömiin kuljetuksiin. Toistaiseksi Uudellamaalla ei ole tästä syystä painorajoituksia voimassa. Raskaat kuljetukset voivat vielä hyödyntää yöpakkasia, jos
kuljetuksen voi ajoittaa aamuun.
Päällystetyillä teillä, talven
aikana paikkaustarvetta on
ollut Etelä-Suomessa runsaasti. Teiden sulaessa ja varsinkin
vesisateilla lämpötilan vaihdellessa pienen pakkasen ja
plusasteiden välillä vaurioita
on mahdollisuus syntyä lisää.
Uudenmaan ELYn alueella on 7200 kilometriä päällystettyjä teitä ja 1900 kilometriä sorateitä.
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Mäntsälässä Kesänavaus toukokuussa
Mäntsälän Kesänavaus järjestetään kaikille Mäntsälän
asukkaille ja Mäntsälä-mielisille.
Tapahtuma sijoittuu Kapinatorille, Seurojentalolle sekä
joen, kirjaston ja seurakuntakeskuksen välille lauantaina
21. toukokuuta klo 10–14.
– Haluamme koota tapahtumapäivänä yhteen Mäntsälän väen ja tästä syystä toivotamme sinut sekä yrityksesi tervetulleeksi mukaan luomaan mahtavaa kesänavauspäivää Mäntsälään, toteavat
Metropolian opiskelijat.
– Tapahtumapäiväksi voit
varata maksuttoman toripaikan ja tulla esittelemään
yrityksenne toimintaa ja/tai
tuotteita torille.
– Mikäli haluatte varata toripaikan yrityksellenne,
pyydämme teitä ilmoittautumaan osoitteeseen mantsalakesa@gmail.com, huomaathan ettei osoitteessa
ole n-kirjainta. Ilmoittautumisen jälkeen saatte vahvistusviestin paikkavarauksesta.
– Toivomme ensisijaisesti omia pöytiä, mutta tarvittaessa voimme veloituksetta
lainata pöydän tapahtuman
ajaksi. Pöytiä on saatavilla rajoitetusti, pöytien koot: 250
cm x 85 cm ja 180 cm x 90
cm. Myös pienempiä pöytiä
on saatavilla. Ilmoittautumi-

Mäntsälä, Hirvihaara, okt
4 mh, oh, k, kph, s, 2 wc, khh,
kph 141/159 m2
Neljän makuuhuoneen yksitasoinen koti
lämpiää maalämmöllä, lisänä aurinkopaneelit ja varaava takka, rakennusvuosi
2014. Lähes uudenveroinen koti, valoisat
huoneet, korkea katto tuo lisää avaruutta. Puolen hehtaarin tontti, lähellä paljon harrastusmahdollisuuksia unohtamatta luonnonrauhaa. E-tod B2013. Vh
347.000 €. Os. Vanha Soukkiontie 710.
21841035

Kuva Elina Alanko

Tervetuloa
hammashoitoon

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

Kuva Mäntsälän Kapinatorilta vuoden 2020 harrastusmessuilta.
sen yhteydessä toivomme
tietoa mahdollisesta lainapöydästä sekä mahdollisesta
sähköpaikan tarpeesta.
Yhteydenotot ja lisätietoja: mantsalakesa@gmail.com,
www.mantsalankesa.ﬁ.
Mäntsälän Kesänavauksessa on paljon erilaista ohjelmaa: Pietalan sirkusartistit
Mäntsälästä, MLL:n kautta
tulee Mölyapinat bändi, Misse-kissa, Taika-Taija ja pomppulinna, Elämyksen Taika jär-

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 298.000 €.
Os. Pornaistentie 49. 21543998

jestää suppailua, Harmonia järjestää puistojoogaa,
Mäntsälän yrittäjänaisten
muotinäytös, toritanssit Raimo Kantanen & Harmonikat,
Mäntsälän Urheilijat esittäytyy, Keuda järjestää lasten
luontopolun, Mäntsälän Seurakunnalta lasten seikkailupaja, Pilke-päiväkodin temppurata, VPK esittäytyy ja Autoimperiumin sähköautojen
esittely ja koeajo. LC Mäntsälän Mamsellien kahvila on

Mäntsälä, Sälinkää, okt
2 h, tupak. khh, kph, s,
lämmin at, var. ak 90/100 m2
Rv 2002, hirsitalokoti mäen päällä lähellä luontoa. Ihastuttava pyöröhirsistä
rakennettu koti, tupakeittiö oleskeluun,
kodikkuutta tuo myös komea takka,
kolmelta terassilta seuraat luonnon ihmeitä. Koti sijaitsee mäen päällä, jossa
myös erillinen lämmin autotalli. 6800 m2
tontilla on metsää kuin vanhaa pellonpohjaa. Ei lain ed. E-tod. Vh 225.000 €.
Os. Soukkiontie 2. 20801118

Seurojentalolla.
Löydät tapahtuman myös
somesta FB ja IG, etsimällä @
mantsalankesa.
Tapahtumajärjestelyistä
vastaavat Metropolian opiskelijat yhteistyössä Mäntsälän Yrittäjien, Mäntsälän
kunnan ja Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa. Mukana
myös Mäntsälän seurakunta,
kirjasto ja MLL sekä lukuisat
muut paikalliset yhdistykset
ja yhteisöt.

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

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

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

Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå

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 n. 1000 m2
Rauhallisella pientaloalueella Mäntsälän
keskustan tuntumassa uksi rakennuspaikka jäljellä puustoisella aurinkoisella
etelärinnetontilla. Vh 65.000 €. 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

AUTETAAN UKRAINAA YHDESSÄ
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

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

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?

MYYDÄÄN
TONTTEJA

Mäntsälä, Mustamäki, kt
2 h,k 59,5 m2
Remonttia kaipaava ensimmäisen kerroksen asunto vuonna 1975 valmistuneessa hyvin hoidetussa, rauhallisessa
taloyhtiössä. Yhdet portaat, ei hissiä, tilavat huoneet, lasitettu iso parveke, kph
remontoitu taloyhtiön toimesta v. 2009.
Tästä edullinen asunto itselle tai sijoitukseen. E-tod E2013. Mh. 42.696 €,
Vh 50.000 €. Os. Vuohimäentie 5.

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

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.

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, keskusta, kt
2 h, kk 55 m2
Vuokrataan kaksio keskustan alueelta
pitkäaikaiselle vuokralaiselle. Ylimmän
kerroksen huoneisto, ei hissiä, tilavat
huoneet, iso lasitettu parveke, parkettilattiat joten kotieläimet ei sallittu. 2 kk
vuokavakuus, E-tod E2013.
Vuokra 625 € / kk. Os. Peltolantie 1 B.
Mäntsälä, keskusta
Mäntsälän valtakulmassa toimisto/liikehuoneita toisessa kerroksessa soveltuu
erinomaisesti myös etätyöpisteeksi.
Eläväinen yhteisö jossa paljon yrityksiä.
Vuokra alkaen 13,50 €/m2/kk + alv
24 %. Os. Mäntsäläntie 1-3.
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Huhtikuun aurinko herättelee puutarhaharrastajia esikasvattamaan taimia ja suunnittelemaan pihojaan. Myös
taloyhtiöissä piha-asiat ovat
mukana kevätkokouksien
päätöksenteossa. Asumisviihtyisyyden näkökulmasta
vihreät ja toimivat piha-alueet ovat ratkaisevia. Parhaat
toteutusideat ja ohjeet löytyvät puutarhanäyttelyistä,
alan lehdistä ja tietenkin alan
ammattilaisilta.
Parin vuoden tauon jälkeen kevään puutarhanäyttelyt kutsuvat jälleen vanhoja ja uusia puutarhaharrastajia tutustumaan alan palveluihin ja tuotteisiin. Perinteisesti näyttelykauden aloittaa
Turku, ja sitä seuraa seuraavana viikonloppuna Helsingin Messukeskuksen Kevätmessut, joihin osallistui satoja näytteilleasettajia. Myöhemmin keväällä messuja ja
erilaisia myyjäisiä järjestetään
ympäri Suomea.

vien viljelyyn ja luonnonmukaiseen puutarhahoitoon.
Vinkkejä löytyy niin isoihin puutarhoihin kuin pieniin kaupunkipuutarhoihin
tai parvekkeille. Kuinka olisikaan omavaraisuuden kasvattaminen juurikkaiden ja
uusien marjakasvien avulla.
Myös omalta parvekkeelta
voi saada hyvän yrtti- ja tomaattisadon.
Innostus puutarhaharrastamiseen on kasvanut jo
usean vuoden ajan. Erityisesti 25-34 -vuotiaat aikuiset ovat löytäneet mielekästä tekemistä puutarhoista
KantarTNS:n Kotipuutarhatutkimuksen mukaan. Kiinnostus kaupunkiviljelyyn
parvekkeilla tai viljelykauluksissa kasvaa, mutta myös yhä
useampi kesämökin omistaja on huomannut, että vihanneksia, marjoja ja hedelmiä kannattaa viljellä itse. Ainakin itsekasvatetut maistuvat monen harrastajan mielestä kaikkein parhaimmilta.

senttia harrastaa jossain
muodossa puutarhanhoitoa
ja heidän määränsä on kasvanut viime vuosina. Yli puolelle meistä puutarhahoito
on mieluisa ja tärkeä harrastus. Osa kokee sen edelleen
välttämättömäksi hoitotyöksi, mutta siihenkin löytyy helpottavia työvälineitä kuten
kastelulaitteita ja robottileikkureita.
Puutarhanäyttelystä löytyy
ideoita niin helppohoitoiseen kuin myös ympäristöystävällisyyteen puutarhaan.
Erityisesti kiinnostus jälkimmäiseen on ollut kasvussa
viime vuosien aikana. Harrastamisen avulla voi osallistua konkreettisesti myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Näyttelystä löytyy
vinkkejä ja tuotteita muun
muassa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen pihassa kasvualustojen ja kasvinsuojelun luonnonmukaisten hoitokeinojen avulla.

Hyötykasvit
kiinnostavat

Erityisesti nuoret
ovat innostuneet
suunnittelemaan
kesäpihoistaan viihtyisiä.

Puutarha suosituimpia
Tänä vuonna ideoita kannat- harrastuksia
taa etsiä erityisesti hyötykas-

Suomalaisista vajaa 80 pro-

Aloita puutarhan kevättoimet hyvissä ajoin
Sananvapaus
pelastaa elämää.
Sananvapauden rajoittaminen on aina
hälytyssignaali siitä, että demokratia horjuu.
Ei ole sattumaa, että diktaattorit rajoittavat
aina ensimmäiseksi sananvapautta.
Suojellaan sananvapautta.
Aina ja kaikkialla.

Luotettavan uutismedian
tunnistat tästä nimestä

MÄNTSÄLÄN
SANOMAT

Vuodet eivät ole veljiä keskenään, sen me olemme saaneet tänä keväänä huomata.
Kevään alkua on saanut
odottaa, toivo lämpimimmistä keleistä on välillä herännyt, kuitenkin sammuen
taas pakkasiin ja lumen tuiskuamiseen.
Siitä huolimatta kevättoimia voi ja on jo syytäkin tehdä.
Ensimmäiset siemenkylvöt
sisällä lienee jo tehty, ja nyt
alkaa pikkuhiljaa olemaan aika laitella muitakin kasveja
itämään, kuin kelloköynnökset ja tomaatintaimet. Ainakin nyt on hyvä aika varautua siihen, että siemenkylvöihin olevat tarvikkeet ovat jo
hankittuina, sopivanlaatuiset
multaseokset, lannoitteet ja
ruukutkin.
Viherkasvit voivat talven
jäljiltä ehkä huonosti, siispä
niiden mullan vaihto tai lisääminen, sekä lannoittaminen on nyt ajankohtaista.
Pihalla kannattaa tehdä
katselmus, kiinnittää huomiota pihapuiden ja pensaiden kuntoon, katsoa ja hoitaa mahdolliset talven ja pupujen aiheuttamat vauriot.
Omenapuiden leikkausaika on käsillä, ja mikäli kevätruiskutuksia hedelmäpuille
aikoo tehdä, niin nyt viimeistään on aika tarkkailla sopivaa päivää, jolloin voi ruiskutuksen tehdä. Torjunta-

toimet tulee tehdä sellaisena
päivänä, jolloin päivälämpötila on vähintään +7 astetta
ja mielellään ruiskutusta seuraava yö plusasteilla.
Marjapensaiden kunto on
nyt helppoa tarkistaa, poistaa vanhoja tai sivulle retkottavia oksia, sekä harventaa, lisätä ehkä multaa juuristoalueelle, kalkita ja lannoittaa tarvittaessa.
Pihanurmi vaatii myös
osansa, talvi alkoi sen osalta
varsin rankasti, kun maa routaantui syvälle jo heti alkutalvesta, eikä lumipeitettä ollut
sitä suojaamassa. Tällainen ilmiö muodostaa keväälle jääpoltteen nurmikon pintaan,
nurmen juuret tukehtuvat
hapenpuutteeseen, kun paksu jääkerros sitä litistää. Kun
maanpinta sulaa, niin nurmikossasi saattaa olla isoja ’palaneita’ alueita.
Kevyt haravointi, sekä ilmastaminen auttaa nurmikon juuristoa elpymään. Haravoinnin jälkeen levitä nurmialueille ensin ohuesti
kalkkia(jos tätä toimea et ole
vielä tehnyt) ja ohut kerros
multaa. Noin kahden viikon
kuluttua kalkin levittämisestä
lannoita nurmialueet sille sopivalla lannoksella. Mikäli vielä kuukauden kuluttua aloituksesta on jäänyt edelleen
alueita, joissa nurmi ei ole alkanut vihertämään, on paikkauskylvön aika. Levitä pai-

kattaville alueille ohut kerros
multaa, tasaa alue siten, että
siihen ei jää kuoppaa, ja kylvä
nurmisiementä seoksesi ohjeen mukaan. Liikaa siemeniä
ei kannata laittaa, siitä ei ole
hyötyä, päinvastoin nurmensiemenet itäessään tukehduttavat toisensa.
Kasvilavat ja kasvimaa vaativat myös huomiota. Uutta
multaa tai hiekkaa tarvitsee
ehkä lisätä, tarkistaa ravinnetasapaino ja ph:kin tarvittaessa.
Mansikkamaalla voi mansikantaimista poistella ruskettuneet lehdet, muista kuitenkin, ettet koske mansikan
kasvupisteeseen, josta uudet lehdet lähtevät kasvuun.
Puhdistuksen jälkeen saa
mansikoillekin antaa ripauksen kalkkia, mansikka ottaa
parhaiten ravinteita maasta, kun maan ph nousee lukuun 6-6,5.
Perennapenkeistä voi siivota viimeisetkin talventörröttäjät, lisätä tarvittaessa multaa, lannoitetta ja kalkkia.
Ja kaikkein tärkein asia:
nauti keväästä, auringonpaisteesta ja leppoisesta olemisesta, sillä mikään ei ole niin
tärkeää kuin puutarhanhoito, ja sekään ei ole niin tärkeää.
Marjut Turunen
Puutarhaset Oy
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.
TERVETULOA MÄNTSÄLÄN
S-MARKETIIN

Voim. 20.–24.4.
44
Kotimaista
Kanan filesuikaleet
hunaja tai miedostisuolattu
700–800 g (4,94–5,64/kg)

95
3

Voim. 20.–24.4.
Rainbow
Rypälerasiat
500 g (3,98/kg)

99
1

Kotimaista
Uunilenkki
400 g (2,98/kg)

119

Voim. 20.–24.4.
Rainbow
Ranskanperunat
450 g (1,11/kg)

00
1 2 PSS

Voim. 20.–24.4.
Valio
Arki-jogurtit

99
0 L

HK
Poprilli grillimakkara
400 g (3,23/kg)

29
1

Hartwall
Novelle 24 x 0,33 l
7,92 l (0,90/l)
sis. pantit 2,40

49
9

Rainbow
Kermajuusto

99
3 kg

S-market Mäntsälä
Keskuskatu 1, 04600 Mäntsälä
Ma–la 6.30–22, su 9–22

Rainbow
Yrtti- tai valkosipulivoipatongit 2 kpl
350 g (3,86/kg)

35
1
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Kesärenkaat alle vasta kun on kesäiset kelit
Säätiedotukset ennustavat jälleen kerran maahamme todella vaihtelevia kelejä. Yöpakkasia riitti vielä pääsiäisen tienoille, joten huhtikuun automatkat on turvallisinta tehdä talvirenkaat alla.
Takatalvi iski Suomeen toden teolla, eikä edes eteläisin
Suomi jäänyt vaille lumipeitettä. Lämpötilakaan ei tahdo pysyä nollan yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että
tienpinnat voivat paikoitellen olla todella liukkaat.
– Vaikka talvirenkaiden
käyttöpakko päättyikin maaliskuun loppuun, on talvirenkaita edelleen mahdollista ja
jopa suotavaa käyttää, olivatpa ne sitten nastattomat tai
nastalliset. Pitkätkin ennusteet povasivat harvinaisen
kylmää keliä pääsiäisen tienoille saakka, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo
Nuora varoittaa.
Näin ollen on syytä harkita tarkkaan, minkälaisilla
renkailla on lähdössä liikenteeseen.

Lain mukaan niin nastallisia kuin nastattomiakin talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun
loppuun aina, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Nastarenkaita saa käyttää tuona samana aikana tai
muunakin aikana, mikäli säätai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Edellytykset täyttyvät,
jos alueen tieverkolla, myös
pienemmät tiet huomioiden,
esiintyy liukkautta tai sen uhkaa.
Nastattomia talvirenkaitahan saa käyttää kelistä riippumatta aina. Niitä ei kuitenkaan suositella ympärivuotiseen käyttöön, sillä talvirenkailla ajettaessa vesiliirtoriski on märällä kelillä huomattavasti suurempi kuin kesärenkailla.
Talvirenkaissa tulee olla kulutuspintaa lain mukaan vähintään 3 mm.

Renkaat alle kelin,
ei kalenterin mukaan

Mikäli automatka suuntautuu pohjoisen laduille tai rinteisiin vielä huhtikuun aikana, on syytä varautua reissuun talvirenkain.
– Keskisestä Suomesta
ylöspäin yöpakkasten liukastamia teitä voi esiintyä vielä
pitkälle huhtikuun puolen-

Huhtikuun
automatka tehdään
talvirenkain

Talvirenkaiden käyttöaikaa
koskevat säännöt muuttuivat 1. kesäkuuta 2020. Takatalven koittaessa on ehkä hyvä kerrata, mitä uudet säännöt pitävät sisällään.

välin tietämille, pohjoisemmasta Suomesta puhumattakaan, Nuora muistuttaa.
Oikeiden ja hyväkuntois-

ten renkaiden lisäksi tien
päälle tarvitaan oikea asenne.
Renkaat ja sopiva vauhti ovat
edullinen henkivakuutus.

Varaudu vesikatkoihin –
säilytä kotona aina juomavettä
Keski-Uudellamaalla vesilaitokset pitävät huolta vesijohtoverkostojen kunnosta.
Huoltotoimenpiteet voivat
joskus näkyä arjessa vesikatkoina. Usein vesilaitokset tiedottavat vesikatkoista etukäteen ja järjestävät tarvittaessa varavedenjakelun jo ennalta. Joskus vesikatko voi tulla
kaikille yllättäen. Kotitalouksien on hyvä varautua vesikatkoihin vesikanistereilla ja
pullovedellä.
Talousveden toimitus kotitalouksiin voi katketa esimerkiksi vesijohtoverkoston
huoltotöiden, verkostovaurion tai veden saastumisen johdosta. Huoltotöistä vesilaitos
ehtii usein tiedottaa kotitalouksia hyvissä ajoin ja ohjeistaa kotitalouksia varautumaan vesikatkoon. Äkillisissä vesijohtoverkoston vaurioissa tai saastumistilanteissa
ennakkoilmoitusta vedenjakelun katkeamisesta harvoin
ehditään antaa. Tällöin voi
tulla tilanne, että vettä ei tule hanasta. Näissä tapauksissa
vesilaitos alkaa valmistella varavedenjakelua asiakkailleen.
Varavedenjakelun järjestäminen voi kuitenkin viedä
hetken aikaa. Kotitalouksien
olisikin syytä olla varautunut
äkillisiin vesikatkoihin säilyttämällä kotona juomavettä, esimerkiksi kaupasta ostettua pullovettä, muutama
litra asukasta kohden. Muis-

ta tarkistaa veden parasta
ennen päiväys ja säilytysohjeet pakkauksesta. Vettä tarvitaan myös ruoan laittoon
ja hygienian ylläpitoon. Kaiken kaikkiaan vettä tarvitaan
vuorokaudessa noin 1–2 ämpärillistä henkeä kohden.

Juomavesikäyttöön
kannellinen ja
puhdas vesiastia
Varavedenjakelupisteeltä veden hakemista varten kotitalouksilla tulisi olla kannellinen,
puhdas juomavesikäyttöön
varattu vesiastia. Astioita löytyy myös hanalla varustettuna. Varavesiastiaa ei tule käyttää muuhun kuin puhtaan talousveden säilytykseen. Astian puhtaudesta, kuivauksesta ja hygieenisestä säilytyksestä tulee huolehtia, jotta astia
ei aiheuta veden saastumista.
Juomavesi tulee säilyttää
valolta suojattuna ja mielellään kylmässä. Vesi on hyvä vaihtaa uuteen mielellään
päivittäin. Vesikatkon aikana
vessan voi vetää vain kerran.
Tiedossa olevia vesikatkoja
varten on hyvä varata juomaveden lisäksi vettä myös vessan huuhtelua varten. Vessan
huuhteluveteen tarkoitettujen ämpäreiden hygieenisyys
ei ole yhtä kriittistä kuin juomavesiastioiden. Yksi vessan
huuhtelukerta vaatii noin yhden ämpärillisen vettä.

Demokratiamme perusta
rakentuu sananvapaudelle.
Ei ole sattumaa, että kaikki diktaattorit ovat kaikkina aikoina
aina ensimmäiseksi rajoittaneet juuri sananvapautta.
Me suojelemme sananvapautta, ja sananvapaus
suojelee meitä. Aina ja kaikkialla.
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MÄNTSÄLÄN
LLEHDEN
EHDEN
N LLOGO
OGO
SANOMAT

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
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./h$$ǃ
lahjaksi uutuuskirja
TEKIJÄ
Enni
Mustonen
Ann-Christin
Antell
PUUVILLATEHTAAN
PERIJÄ

Lucinda Riley
ITALIALAINEN
TYTTÖ

Jojo Moyes
MORSIANTEN
LAIVA

Anneli
Kivelä
KATAJAMÄKI
KUKOISTAA

Nora Roberts
MENNEISYYDEN
UHKA

Pirjo Tuominen
PUUTALOKAUPUNGIN
NAISET

Anna-Mari Kaskinen
TÄNÄÄN KAIKKI
KAUNIS

SK ARTELUKipa on myös A K AUPPA
E
ja TAIDETARVIK
n!
Tule tutustumaa

n valikoimaa

SFKÊ
WFTJWÊSFKÊtÚMKZ WÊ
tBLSZ ZMJWÊSFKÊt SFKÊtUVTTJL ZOJÊ
WÊ
ZN
tTJWFMUJNJÊtQVV
NBBMBVTMFIUJÚJUÊ
t
JB
IK
P
Q
tNBBMBVT

Kirsi Kunnas
PUUT KANTAVAT
VALOA

Natasha
Lester
DIORIN
SALAISUUS

Karita Tykkä
HYVÄ ELÄMÄ

Äidille ja Isoäidille
täytettäviä
kirjoja

Kauniit
ÄITIENPÄIVÄKORTIT
Vappuun
kaikkea
kivaa
Kipasta!
-ilmapallot
-serpentiinit
-viipperät
-saippuakuplat
-vappuhatut
IJSWJÚOBBNBSJU

Raija Oranen
KAIKKI
TÄMÄ
VALO

TARJOUS

Kevätpipo 10,- Lippahuivi

5,-

Laadukas
Navigator A4 80g
TULOSTUSPAPERI
kopiointiin sekä
laser- ja
mustesuihkutulostukseen

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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AIKUISET 15,00€
LAPSET alle 15v 10,00€



 

AIKUISET 30,00€
LAPSET alle 15v 15,00€

AIKUISET 15,00€
LAPSET alle 15v 10,00€




Olemme viime viikkojen aikana myyneet lukuisia omakotitaloja
erinomaiseen hintaan nopeasti. Kaikenlaisia asuntoja ja mökkejä kysytään!

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,
ma-to
10.00
–17.00,
pe 10.00 – 15.00.
pe
10.00
–15.00
Pääsiäisenä poikkeavat aukioloajat.

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

remax-eximas.fi
eximas@remax.fi

