t/SPtXXXNBOUTBMBOTBOPNBUm
Ihanan
pehmeät paketit
naisille esim.

Michan oloasut

89,-

Villasormikkaita

15,-

Harvest Time

tontut ja
lumiukot

keramiikkaa alk.

10,-

Meiltä myös

lahjakortit

PUUTARHASET JÄRVENPÄÄN

JOULUKUKKAMYYNTI
10.12.-24.12.

MEILTÄ LÖYDÄT KAIKKI JOULUN IHANAT
KOTIMAISET KUKAT ja UPEAT
(mutta edulliset -) JOULUISTUTUKSET!

Joulukukkatarjous
Kotimainen
monivana-amaryllis

Isot,
Hamam

kylpypyyhkeet

1 kpl 13,50 €
2 kpl 24 €

paksua
puuvillafroteeta

49,-

LaFilia

Keskuskatu 8, 04600 Mäntsälä
avoinna joulukuussa ma-pe 10 – 18, la 10 – 14 ja su 12–16

Voit tilata kukat myös verkkokauppamme kautta!

Puutarhaset Järvenpää
(ent. Järvenpään pihapalvelu)

Näretie 2, 04480 Haarajoki (Vanhan Lahdentien varrella)
Avoinna MA-PE 10-18, LA-SU 10-17, jouluaattona 24.12. 9-13

Renkaat,
huollot,
tarvikkeet

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO
Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot

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

-RXOXQNDXQHLPPDW
ODKMDWWXORVWDW
KHOSRVWLVXRUDDQ
RVRLWWHHVWD
ZZZIDFHVWDWLRQIL
ĻÛ³ØæÞÁæÉ¡æää
Ļä¡Ûĉ¡³°Í

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!

1RXWDHVVDVL
ODKMDNRUWWLD
KRLWRODVWD
WRLYRPPHVLQXQ
VRSLYDQ
DMDQNRKGDVWD
HWXNlWHHQ

)DFH6WDWLRQ

9DQKD3RUYRRQWLH0lQWVlOl
ZZZIDFHVWDWLRQIL
S
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JOULUPÖYTÄÄN uunituoreita, valmiita,
kypsiä savusaunapalvikinkkuja, kalkkunoita ym.
MONIPUOLINEN LIHAVALIKOIMA
VKO 51: ma-ti 9–17, ke-to 9–18,
JOULUAATTONA 9–12

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Mäntsälä
40 km

Joulukuusia Nummisista

Porvoo

Joulukuusien,
kauralyhteiden
ja saunavihtojen
myynti
Helmililjan
pihalla
jouluun asti

Kuninkaanportti

m
0 by
20 arle
K
4 km
Hinthaara

.::.-"6,*UJQFo MBo
SU 19.12. 10–14

Joulu lähestyy...

LIHA- JA MAKKARAJALOSTAMO LINDROOS OY

,OVUTJOUJF )JOUIBBSBrQ

SAVUSTAMO
Knutsintie 6

Pihat kuntoon
ammattitaidolla
Pihatyöt ja metsätyöt.

Tmi T.T Niemi

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

Riihenmäellä
opettajavieraita Turkista
14 opetusalan ammattilaista, rehtoreita, aluerehtoreita,
projektikoordinaattoreita ja
opettajia Istanbulista tutustuivat inkluusioon sekä luonnontieteiden opetukseen Riihenmäen koululla. Biologian
ja maantiedon lehtori Taina
Björnström, fysiikan ja kemian lehtori Olli Kinnunen sekä
erityisopettaja Anu Murto-

niemi esittelivät luonnontieteiden opetusta sekä koulun
oppimiskulttuuria. Rehtorit Saija Hellström ja Pia Uronen toivottivat vieraat tervetulleiksi. Turkissa koulu aloitetaan viisivuotiaana, yläkouluun siirrytään 12-vuotiaana
ja koulua käydään 12 vuotta.
Turkissa on yleinen oppivelvollisuus. Opettajat kertoivat

Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

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

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)
t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF

MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

0400 482 555

turkkilaisten koulujen olevan
yleensä 500 oppilaan kouluja, mutta Istanbulin alueella
on myös suuria, jopa tuhansien oppilaiden oppilaitoksia. Luokissa on keskimäärin
40 oppilasta.

Mettiöntie 53, 04660 Mäntsälä
jo-mioy@msoynet.com
Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
la
9.00–13.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
XXXNBOUTBMBOBVUPLBUTBTUVTý

Toimittajat
Neela ja Jenna
Riihenmäen koulu 7 C

Mäntsälän
KUNTOKESKUS

MERINOVILLA
ALUSASUJA

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ

Meiltä toimitusmyyntinä
ASKO, UPO ja GORENJE kodinkoneet,
myös asennettuna ammattitaidolla.

-7*)60-50t-7*"4&//6,4&5
.""+"*-."7&4*-.1½16.165

Talopesulakoneet, myynti ja huolto

*-."-.1½16.165.&*%/,"655"..&

asennus sekä suunnittelu

£¤¡ျ¡¦¡¤
¦¦¤ျ¦¡¤£¡¤

SKIN1*50,"37"10)+"

SUKSET

ALUSPAITA
/ HOUSUT

%JTB
%PSPUFB

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!

16.90

/kpl

1FMUPTFOQJUPLBSWBTVLTJFO
SVOLPSBLFOOFPOBMVTUBBTUJ
TVVOOJUFMUVUPJNJNBBOZIEFTTÊ
QJUPLBSWBOLBOTTB4VLTFO
QPJLLFVLTFMMJTFOSVOLPQSPåJMJO
BOTJPTUBIZWÊQJUPKBMVJTUP
LBJLJTTBPMPTVIUFJTTBTFLÊ
FSJOPNBJOFOUPJNJWVVT
FSJUZJTFTUJWVPSPUBIUJIJJIEPTTB
/*4TJUFFOKB.07&
TÊÊUJNFOBWVMMBTVLTFO
UPJNJOUBBWPJEBBOTÊÊUÊÊ
LFMJPMPTVIUFJEFO NBBTUPOUBJ
IJJIUPUFLOJJLBONVLBBO
0JLFJOWBMJUVMMBTVLTFMMB
TBBWVUFUBBOWPJEFMUBWBO
TVLTFOUBTPJOFOMVJTUP
4BBUBWBOBOFMKÊ1FMUPOFO4LJO
TVLTJNBMMJB*OGSB94LJO *OGSB
$4LJO 4LJO1SPKB4LJO5SBDL

Dustin /
%ZMBO

Karva

CROCSIT

SUKAT
7JOTU8PPM

14.90
MÄNTSÄLÄ

44.90

Mäntsäläntie 1-3, Mäntsälä (Jyskin vieressä)
Puh. 019-687 1160
Tekstiilit Anneli p. 0400 855 166

PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

Avoinna ark. 9–18, la 9–14 Su 12–15

T IT
AKOR TA
J
H
A
L
S
O R TI
KESP

MEILTÄ JOULUN RENTOUTTAVIMMAT LAHJAKORTIT

Anna täydellinen
lahja tai hanki
lisää jouluiloa
kotiisi!

£¦£¤§ၹၹထၺန¡¢£ထၸၼၾၸၸ´¤£´´ထနှၸၹႁဿၾႀႀၹၸၹၸျªªªန¤£¦¤£¦£နŊ

Hammastarkastus nyt

43,50
Suu kuntoon juhlan kunniaksi! Mäntsälän Hymyhammas
täyttää 10 vuotta ja juhlatarjouksena hammastarkastus
43,50 € (norm 85 €). Varaa 31.12.2021 mennessä.
Varaa aika: mantsalanhymyhammas.ﬁ

MÄNTSÄLÄN HYMYHAMMAS

Keskuskatu 11 B, Mäntsälä p. 019 6871 288

Hammastarkastus ilman
kelakorvausta 59 €.
Tarvittaessa röntgenkuvat
-25%. Lisäksi palvelumaksu 9,50 €.

MÄNTSÄLÄ Outlet Pohjoinen Pikatie 8
ma-su 10-18, 24.-25.12. suljettuna, 26.12. 11-18
Tee ostoksia verkossa: pentik.com

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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Hemmottele lahjakortilla
kauneushoitolaan

Saunaja.ﬁ – yksityissaunojen vuokrausta
Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen ammattilainen. Tutkiessaan
Siinä se on. Kaunis punainen,
hirsinen saunamökki, jonka
eteen on kauniisti sovitettu
moderni terassi valaistuine
paljuineen. Ollaan Nummisissa Pornaistentien varrella
Iisa ja Jussi Mikkosen pihapiirissä. Kahdeksan vuotta yhdessä ollut nuoripari muutti pari vuotta sitten kerrostalosta Helsingistä toiveidensa mukaiseen, hyvin kunnostettuun 40-luvun rintamiestaloon. Molemmat ovat lapsuutensa ja nuoruutensa asuneet omakotitalossa, Iisa Sipoon Nikkilässä ja Jussi Vihdissä, joten haaveena oli löytää sopiva talo omalle perheelle. Kiinteistön valintaan
vaikutti vahvasti myös kaunis saunarakennus, sillä saunominen on heille harrastus.
”Heräsi ajatus, että
muutkin voisivat nauttia
meidän saunastamme.”
Iisa ja Jussi Mikkonen ovat
kovia saunojia, he ovat matkoillaan saunoneet yli sadassa saunassa ympäri Suomea
ja myös ulkomaanmatkoilla
he ovat hakeutuneet paikallisiin saunoihin. Häämatkallakin Albaniassa löytyi sattumalta suomalainen sauna.
Matkustelun hiivuttua korona-aikana he alkoivat harkita
oman saunansa vuokraamista muillekin löylynhaluisille, kun julkiset saunatilat esimerkiksi uimahalleissa olivat
menneet kiinni.
– Heräsi ajatus, että muutkin voisivat nauttia meidän
saunastamme, olimmehan
rakentaneet siihen terassin
ja hankkineet paljunkin, kertoi Iisa.
Saunaa kunnostettiin sitten lisää vuokraamista varten, taitoa siihen löytyi omasta takaa, sillä Iisa on rakennusarkkitehti ja Jussi LVI-alan

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Ostaessasi 40€ lahjakortin
ostaessasi 85€ lahjakortin

Hermoratahieronta

– kirjoitan sen 50€:lle ja

Tervetuloa valitsemaan se hänelle sopivin vaihtoehto.

Kaunista joulun aikaa
toivoo Tia.

Kauneushoitola

70€

SKY-diplomikosmetologi
Tia Kovanen

www.kauneusbelleza.com
UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Hemestar

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

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

Hammaslääkärit Jari Seraste,
)BNNBTMÊÊLÊSJU.JIBFMB4FSCBO
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
+BSJ4FSBTUFKB)BOOB,PTLJOJFNJ

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

Lue
näköislehti

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

www.mantsalan
sanomat.fi

palveluja, kuten kauppoja ja
kahviloita ja näin maaseudun
elävänä pysyminen vahvistuisi, innostuu Iisa kuvailemaan
verkoston hyötyjä.
– Ja suurimman osan vuodesta käyttämättömänä olevan mökkisaunan vuokraamisesta voisi saada hiukan lisäansioita kakkoskodin ylläpitoon, vinkkaa Iisa vielä.
”Tarkoituksena on
tarjota edullisia
saunaelämyksiä
ympäri Suomea.”
Sivustolle yksityinen saunanomistaja voi ilmoittaa saunansa vuokralle tuntiveloiKuva Terttu Heikkinen

tusperiaatteella. Sauna voi
olla piha- tai rantasauna, savusauna tai peräkärrysauna, mikä vain, missä on hyvät
löylyt. Päivämäärät ja kellonajat vuokranantaja voi itse
määritellä, samoin kuin tuntihinnan.
Verkkosivusto perii 20 %:n
välityspalkkion, jonka jälkeen rahat siirtyvät vuokranantajan tilille. Vuokratulot
ovat pääomaverotuksen alaisia. Saunan ohessa voi myös
lisänä tarjota vuokralle paljua tai poreammetta. Vuokranantaja lämmittää saunan
valmiiksi ja laittaa myös mahdolliset lisäpalvelut valmiiksi.
Saunaan haluava voi sitten
selata tarjontaa ja varata sopivimman. Maksu on suoritettava etukäteen, että varaus menee läpi.

– Tarkoituksena on tarjota edullisia saunaelämyksiä
missä päin Suomea vain, Iisa
ja Jussi tiivistävät yrityksensä
toiminnan.
Palvelun mainostamista
on tarkoitus laajentaa, nyt
toimivien nettisivujen ja Facebookin lisäksi. Lahjakorttejakin voi tilata sähköpostin kautta ja kevään aikana
on Iisan ja Jussin tarkoitus

järjestää omalla piha-alueellaan avoin saunapäivä ohjelmineen.
Uusia saunoja sivustolle etsitään koko ajan ja nuoret yrittäjät uskovat tällaiselle palvelulle olevan varmasti kysyntää, joten jos itsellä
tai tuttavapiirissä on mukava, perhe- tai ystäväkäyttöön
sopiva sauna, Mikkoset odottavat yhteydenottoa.

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

P. 045 806 4438

Keskuskatu 4,
Mäntsälä

Saunaja.ﬁ -sivuston perustajat, Iisa ja Jussi Mikkonen luottavat palvelulle olevan kysyntää.

ERIKOISLIIKE

MUISTA MYÖS
LAHJAKORTIT

Ole ystävällinen ja varaa aikasi

”Sivutoimisesti,
markkinoita kuulostellen
on edetty.”
– Kuluvan vuoden huhtikuussa perustettiin yritys, pari kuukautta laadittiin nettisivuja ja kesäkuussa oli ensimmäiset saunojat omassa saunassa, kertailee Jussi yrityksen alkua.
Perheyrityksen nimen kehittely kesti hetken, koska
sauna-alan yrityksiä on paljon, samoin kuin sauna-aiheisia sivustoja.
– Nimen piti olla helppo
ja mieleen jäävä ja niin syntyi Saunaja, johon voi kuvitella mielessään jatkon, vaikka
sauna ja vihta, kuvailee Jussi.
– Yritystoimintaa on aloiteltu sivutoimisesti ja samalla markkinoita kuulostellen
sekä saatu vuokrattavia saunoja lisää, nyt niitä on vielä
alle kymmenen ympäri Suomea, esimerkiksi Tampereen
seudulta ja Vantaalta ja tällä
hetkellä kauimmaisin on Pellosta, kertoo Iisa.
– Tavoitteena on vähitellen löytää ja luoda vuokrattavaksi yksityisten saunojen
verkosto, jota yksittäisten ihmisten, perheitten ja ystäväporukoitten lisäksi esimerkiksi karavaanarit ja muut
lomilla liikkuvat voivat hyödyntää. Pienemmillekin paikkakunnille voi näin tulla vierailijoita, jotka sitten ehkä
käyttävät muita paikallisia

Autosähkötöiden

OINTIA ITSELLE T
V
N
I
V
AI
LAHJAKSI
HY
Hermoratahieronta (1,5–2 h)

kirjoitan sen 100€:lle.

netistä jo aiemmin vuokrattavia saunoja, he olivat huomanneet, että ne ovat aika
isoja ja kalliita ihan perhetarpeisiin. Myöskään palvelua
oman saunan vuokraamiseksi ei löytynyt, joten Mikkoset päättivät perustaa sen itse eli yrityksen, jonka sivustolle voi ilmoittaa oman piha- tai mökkisaunansa vuokrattavaksi.
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jaakko.keipi@gmail.com

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Vuoden
yrittäjä
2016

Taksipalvelu Riitta Heikkilä

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

LAKISÄÄTEISET
NUOHOUKSET
Nuohousliike
Martti Sääski

Varaukset:
p. 0400 936 178 Martti
p. 0500 672 818 Markus

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

Vireuksen Joululahjat pukinkonttiin!

Kuvat Terttu Heikkinen

Kuumakivihieronta
60 min
72€

Jalkahoito
60 min
55€

45 min
LPG-hoito
52€

30 min
hieronta
29€

3 x 45 min
hierontapaketti
129€

Harmonia
Joogastudio
10x sarjakortti
149€

Ŏ!bv|o-ѴѴbomu-bমƑ
Ŏ_ĺƏƓƏƓƐƕƑƐƐƕ
Ŏl-m|v-Ѵ-Šbu;vĺ=b
$-ufohv;|o-|obl-vv-ƑƒĺƐƑĺ-v|bĺ
Mikkosten oma sauna on perinteiden ja nykyajan tyylikäs yhdistelmä.

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Heikkilän taksit
0400 600 806

+_|;vঞ;7o|Ĺ

Kutsuvaa saunatunnelmaa.

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

-_f-houঞ|lक़v;uhhoh-r-v|-ll;
ovob;;v|-ĺbu;vĺCĴ
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Palvelemme joulu-tammikuussa
sähköpostin ja puhelimen välityksellä

Tapahtumakalenteri

kivimyynti.ollila@gmail.com ja
HVNRROOLOD#ORLPDDQNLYL¿S

Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta
SEURAKUNTA OTTAA KORONAPASSIN OSITTAIN
KÄYTTÖÖN
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että
sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Tästä rajoituksesta voidaan poiketa ottamalla käyttöön koronapassi. Tämä rajoitus ei koske kaikkea seurakunnan toimintaa, kuten
jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia, hartauksia, rippikoulua tai diakoniaruokailua. Sen sijaan rajoitus koskee esimerkiksi seurakunnan konsertteja. Osallistuessasi tilaisuuteen, johon tarvitaan koronapassi, ota
passin lisäksi mukaan myös henkilöllisyystodistuksesi.
Tietoja koronapassin tarpeellisuudesta eri tilaisuuksissa
päivitetään seurakunnan verkkosivuille.
JUMALANPALVELUKSET
Kauneimmat Joululaulut -messu su 19.12. klo 10
kirkossa. Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo ja kanttori Mirjam Odé, saarna Teemu Saarinen. 4. adventtisunnuntai. Messu välitetään myös suorana verkkolähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalla.
JOULUKONSERTIT
Gospel Mäntsälän joulukonsertti pe 17.12. klo 18
kirkossa. Musiikista vastaavat Gospel Mäntsälä ja bändi Pekka Itkosen johdolla. Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle.
Iloitkaamme! Riemuitkaamme! -joulukonsertti su
19.12. klo 18 kirkossa. Kalle Virta (basso), Natalia Vinogradova (mezzosopraano), Meri-Tuuli Ikäheimonen
(huilu) ja Jussi Tiainen (piano) esittävät joululauluja
soolona, duettona ja triona huilun kanssa. Ohjelmassa
on sekä tuttuja joululauluja että uusia kauniita kappaleita. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
JOULUKALENTERI
Seurakunnan joulukalenterin luukku aukeaa 25.12.
asti joka päivä klo 9.30 osoitteessa www.facebook.com/
mantsalanseurakunta. Joululaulut kuuluvat monille
meistä jouluun, ja tänä vuonna Mäntsälän seurakunnan joulukalenteri kietoutuu niiden ympärille. Moni taitava laulaja on antanut lahjansa yhteiseen hyvään koronan aikana ja muutoinkin. Nyt saamme nauttia näistä lahjoista!
HAUTAUSMAAN UUSI MUISTOMERKKI
Hautausmaan uusi muistomerkki kertoo vanhan
vuonna 1776 valmistuneen Mäntsälän ristikirkon sijaintipaikan. Rautaisesta rististä ja viiristä koostuva muistomerkki on malli vanhan kellotapulin katolla olleista alkuperäisistä rististä ja tuuliviiristä. Muistomerkki löytyy läheltä muistelupaikkaa, jonne voi tuoda kynttilän
muualle haudatun läheisen muistolle.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Päiväkerhot päättyivät 10.12. Perhekerhot ja Rytmitoukat kokoontuvat viimeistä kertaa viikolla 50 joulupuurojen merkeissä. Päivä- ja perhekerhojen sekä Rytmitoukkien kerhokausi 2022 alkaa viikolla 2.
Joulukirkko päiväkerholaisille ja heidän perheilleen ke 15.12. klo 18 kirkossa. Kirkkohetken jälkeen glögitarjoilu.
Kirkon huoltorakennuksen seimi on katsottavissa
10.1. saakka. Seimi täydentyy jokaisena adventtina!
Kirkossa on joulupolku lyijyjalkanukeilla, joka on
katsottavissa 10.1. saakka.
Seurakunnan varhaiskasvatus on nyt myös Instagramissa! Ota tilimme @lapsetjaperheetmlansrk seurantaan ja pysy mukana lasten ja perheiden arjessa ja
juhlassa.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
Wanhan Joulujuhla pe 17.12. klo 19–23. Perinteisessä Wanhan Joulujuhlassa esiintymässä tänä vuonna NNS! Keikan jälkeen tarjolla puuroa ja muuta jouluherkkua.

Turvallista Joulun aikaa!
Toivoo Kivimyynnin väki

le ke 15.12. klo 15–18 tai pe 17.12. klo 9–11. Seimi on
mahdollista saada kotiin joko jouluksi tai loppiaisen jälkeen 7.1. klo 9–15. Seiminäyttely on esillä Ankkurin ikkunoissa 17.12.–6.1. Lisätiedot: tiina.haukijarvi@evl.ﬁ, p.
040 743 3261.
Talvilevon retriitti 14.–16.1. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Rukoushetkiä, hiljentymistä ja Hiljaisuuden
joogaa selkeästi ohjattuna. Avainsanoina rauha, tasapaino, lepo ja Jumala. Retriitin aikana käytössäsi ovat
Ahvenlammen yhteiset tilat, luontopolku, kota sekä
oma huone. Hinta täysihoidolla 100 €. Ilmoittautuminen käynnissä 20.12. klo 16 asti osoitteessa https://bit.
ly/3oLB7JF.
Alfa-kurssi koostuu 10 tapaamisesta ja yhdestä viikonlopusta Ahvenlammen leirikeskuksessa to 10.2. alkaen. Yksi tapaaminen sisältää yhteisen ruokailun, kristinuskoon liittyvän opetustuokion sekä ryhmäkeskustelun. Kurssille ilmoittaudutaan 10.1. mennessä soittamalla kirkkoherranvirastoon p. 019 560 7500 ma–pe klo
9–13. Lisätiedot: vs. lähetyssihteeri Eija Koskela p. 040
7394 724.
Tule vapaaehtoiseksi Palvelevaan puhelimeen!
Oletko hyvä keskustelija ja vielä parempi kuuntelija? Uusille päivystäjille järjestetään helmikuussa alkava peruskoulutus, johon ilmoittaudutaan 14.1. mennessä. Lisätiedot: https://bit.ly/kuulolla.
LAHJOITA JOULUILOA
Hyvän Mielen Joulukuusi -keräyksessä seurakunnan diakoniatyö ottaa vastaan lahjakortteja mäntsäläläisiin liikkeisiin välitettäväksi eteenpäin vähävaraisille
perheille. Joulukuusia löytyy S-Marketista, Kaunismäen K-Marketista, Tokmannilta ja Kirpputori Aurinkoiselta. Puiden oksilta voi ottaa mukaan punaisen kirjekuoren, jonka sisälle laitetaan lahjakortti. Lahjakortin
kirjekuoressa voi tuoda / lähettää Ankkurin postilaatikkoon tai kirkkoherranvirastoon pe 17.12. mennessä. Lisätiedot: tiina.haukijarvi@evl.ﬁ, p. 040 743 3261.
Mäntsälän joulu 2021 -keräys Kotimaanavun verkkosivuilla https://bit.ly/3c03nlT. Olisiko sinulla mahdollisuus tuoda jouluiloa rahalahjoituksen muodossa? Lahjoitusvaroilla ostetaan lahjakortteja, jotka ohjataan diakoniatyön kautta vähävaraisille perheille ja erilaisissa
elämäntilanteissa oleville yksinäisille ihmisille. Lisätiedot: tiina.haukijarvi@evl.ﬁ, p. 040 743 3261.
APUA JA TUKEA
Kirkkoherranviraston vastaanotto on avoinna arkisin klo 9–13 seurakuntakeskuksessa. Palvelua saa myös
sähköpostitse mantsalan.seurakunta@evl.ﬁ ja puhelimitse p. 019 560 7500. Verkkosivuilta löytyy sähköisiä
lomakkeita eri tarkoituksiin.
Päivystävä pappi on tavoitettavissa arkisin klo 9–13
seurakuntakeskuksessa sekä puhelimitse p. 019 560
7528. Päivystävään pappiin voi olla yhteydessä kirkollisiin toimituksiin ja toimitusvarauksiin liittyvissä asioissa
tai jos kaipaa kuuntelijaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Diakoniatoimiston päivystys on avoinna arkisin to
23.12. asti klo 9–15 puhelimitse p. 019 560 7536, kiinni
24.12.–2.1. ja auki seuraavan kerran ma 3.1. klo 9 alkaen. Diakoniatyöntekijöiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista henkilökohtaisista asioista. Myös
taloudellista tukea on mahdollista saada.
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

Pukinkont tiin
Lahjakortteina
Heleyttävä
mm.

Tuhkimo
KASVOHOITO
60 €

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

Rikitiki-prinsessa ja Taikasauva
-uutuuskirja ilmestyi
Mäntsäläläinen Nina Päivinen on kirjoittanut ensimmäisen lastenkirjansa Rikitiki-prinsessa ja Taikasauva.
– Muutin Mäntsälään noin
15 vuotta sitten. Perheeseeni
kuuluu aviomies, kaksi lasta
ja kaksi koiraa. Rikitiki-prinsessa syntyi, kun pidin prinsessateemalla 35-vuotiset
syntymäpäiväjuhlat vuonna
2018. Olin silloin itse Rikitiki-prinsessa ja kirjoitin pienen riimirunon hänestä, kertoo Nina Päivinen.
Vielä silloin ei Päivisellä ollut mielessä, että tästä hahmosta voisi tulla kokonainen
lastenkirja.
– Jotenkin ajauduin riimittelemään lisää Rikitikistä. Yk-

si iso kannustaja kirjani suhteen oli siskoni, joka rohkaisi minua tekemään kirjan itse
alusta loppuun. Olenkin hänelle todella kiitollinen tästä,
miettii Päivinen.
Kirjailijalle on tärkeää, että
kirja on painettu kierrätyspaperia käyttäen Suomessa.
– Haluan tehdä myös hyvää tämän kirjan tiimoilta ja
sen myyntihinnasta menee
10 prosenttia Mäntsälän Diakoniatyön lapsiperheille. Toisen kirjan olen jo kirjoittanut
ja tällä hetkellä piirrän kuvia.
Rikitiki-prinsessalla on tässä erilainen seikkailu luvassa.
Unelmani lastenkirjojen kirjailijana on toteutunut, hymyilee Nina Päivinen.

Kohottava
Anti Age
KASVOHOITO
75 €

Ripsien
ja kulmien
KESTOVÄRJÄYS
20 €

iloa, hemmottelua
ja jännitystä
Kaikki
VAATTEET

-30 %

HUIVEJA
10 €
20 €

Palvelemme ke 22.12. klo 18 asti.

Hyvää Joulun aikaa Ja
Onnea U udelle Vuodelle 2022!
Kampaamo & Kauneushoitola

Secret Vision
Keskuskatu 12, apteekin talo, Mäntsälä

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110

Kuva Elina Alanko

Soita hyvillä mielin
Isot ja pienet pankkiasiat
hoituvat helposti ja turvallisesti
kotoa käsin.
Rikitiki-prinsessa ja Taikasauva -kirja on myynnissä Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.

Palvelemme sinua puhelimitse

15.12.2021
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
LaFilia
Painopaikka:
Renkaat,
huollot,
Lehtisepät Oy, Tuusula
tarvikkeet
Uutismedian Liiton jäsenlehti
www.mantsalansanomat.ﬁ
Ihanan
pehmeä paketit
naisille esim.

Michan oloasut

89,-

Villasormikkaita

15,-

Harvest Time

tontut ja
lumiukot

keramiikkaa alk.

10,-

Meiltä myös

lahjakortit
Isot,
Hamam

kylpypyyhkeet
paksua
puuvillafroteeta

49,-

ILMOITTAUDU
Haluatko seimesi Ankkurin ikkunaan ilahduttamaan Keskuskadulla kulkevia ihmisiä? Tuo seimesi meil-
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Mäntsälä
Keskuskatu 8, 04600
10 – 14 ja su 12–16
ma-pe 10 – 18, la
avoinna joulukuussa

VARAA AIKA TAI

0200 3000

Arkisin 8-20, viikonloppuisin 10-16
OUTBMBOTBOPNBUm
tXXXNB
t/SP

PÄÄN
PUUTARHASET JÄRVEN

TI
JOULUKUKKAMYYN
10.12.-24.12.

IHANAT
KAIKKI JOULUN
MEILTÄ LÖYDÄT
KUKAT ja UPEAT
KOTIMAISET
JOULUISTUTUKSET!
(mutta edulliset -)

Joulukukkatarjous
Kotimainen
monivana-amaryllis

1 kpl 13,50 €
2 kpl 24 €

Voit tilata kukat

myös verkkokauppam

me kautta!

pää
Puutarhaset Järven
Järvenpään pihapalvelu)

(ent.
Lahdentien varrella)
Haarajoki (Vanhan
24.12. 9-13
Näretie 2, 04480
LA-SU 10-17, jouluaattona
Avoinna MA-PE 10-18,

24 / 7
OSTA NETISTÄ
älä / ajanvaraus

LUN
TÄYDEN PALVE
AUTOKORJAAMO
Sähkö- ja
hybridiautojen
huollot
Katsastuspalvelu
Sijaisautot

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

LPPDW
HLPP
DXQH
-RXOXQNDXQ
W
ODKMDWWXORVWD
DDQ
KHOSRVWLVXRU
RVRLWWHHVWD
ZZZIDFHVWDWLRQIL
ĻÛ³ØæÞÁæÉ¡æää
Ļä¡Ûĉ¡³°Í

1RXWDHVV
ODKMDNRUW
KRLWRODVW
WRLYRPPH
VRSLYD
DMDQNRKG
HWXNlWH

Normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun hinta.
Nordea ei veloita soitostasi palvelumaksua.
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Joulupuu-keräys
Mäntsälässä
Mäntsälän Nuorkauppakamari oli tänäkin vuonna mukana
Joulupuu-keräyksessä, jossa
kerättiin joululahjoja lapsille
ja nuorille, jotka ovat vaarassa
jäädä ilman joululahjaa.
Viime vuonna suomalaiset
lahjoittivat keräyksen kautta
yli 72 000 pakettia lastensuojelun piirissä, huostaan otettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muutoin perhe-

tilanteen vuoksi haastavassa
tilanteessa eläville lapsille ja
nuorille ympäri Suomen.
Mäntsälässä Joulupuu-keräys järjestettiin 25.11.-9.12.
välisenä aikana ja yleisiä keräyspaikkoja olivat K-Market
Kaunismäki, Neste K Tuuliruusu ja Remax. Heillä kaikilla
oli joulupuu, josta voi hakea
lahjakortin ja jonne voi tuoda
oman lahjansa. Mukana kerä-

yksessä olivat myös Tokmanni, Nivos sekä X-Print.
Meillä täällä Mäntsälässä
lahjansaajia ovat vähävaraiset lapsiperheet. Mäntsälän

Nuorkauppakamari koordinoi keräyksen ja lahjat toimitetaan perille lahjan saajille Mäntsälän kunnan sosiaalitoimen kautta.

Palovaroitin ei reagoi tuleen ajoissa
Vakuutusyhtiö If on
huolissaan pimeimpään vuodenaikaan
painottuvista runsaista kynttilävahingoista.
If päätti tutkia ja
testata polttotestissä,
mitä tapahtuu, kun
ulkokynttilää poltetaan lyhdyssä ohjeiden
vastaisesti ja jätetään
ilman valvontaa.
Avotuli on aina arvaamaton, joten sen ei
kuulu koskaan palaa
yksinään.

Palovaroitin
reagoi liian
myöhään
Lyhdyn sisälle kuuluu vain
sinne tarkoitettu, oikeanko-

koinen kynttilä, ei ulkoroihu
tai helposti syttyvät irtokoristeet. Polttotestissä väärin
sijoitettu, liian pieni kynttilä
pääsi kaatumaan puurunkoisen lyhdyn sisällä ja tuli levisi
nopeasti lyhdyn runkoa pitkin viereiselle seinälle.
– Kynttilä pitää aina sijoittaa riittävän kauas asuinrakennuksesta. Kuistilla tai
terassilla kaatuva kynttilä
voi olla erityisen kohtalokas,
sillä sisällä palovaroitin ei
pysty reagoimaan ulkoa alkavaan paloon tarpeeksi ajoissa. Tuli ehtii nopeasti kattorakenteisiin ennen kuin palovaroitin huomaa vaaraa, Utunen toteaa.
Lyhdyn alustan tulee olla
tasainen ja palamaton, ei esimerkiksi kiikkerä muovirakenteinen ulkopöytä.

Turvallisin
lyhty on vakaa
ja palamaton
Metallirunkoinen lyhty havaittiin polttotestissä puurunkoista turvallisemmaksi, sillä vankemman rakenteen ansiosta tuuli tai eläin
ei pääse kaatamaan sitä niin
herkästi kuin puista lyhtyä.
Kynttilän kaatuessa lyhdyn
sisällä, metallirunkoisen ra-
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Katri Vala – rohkea
runoilija

Kynttilävahinko ulkoseinän vierustalla on erityisen vaarallinen

– Iﬁn vahinkotilastojen mukaan ulos valvomatta jätetty kynttilä aiheutti yhden tämän vuoden suurimmista tulipaloista, jossa asuinrakennus tuhoutui pahasti. Kynttilän aiheuttamat vahingot
olisivat palovahingoista kuitenkin helpoiten estettävissä omalla toiminnalla, kertoo
omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen.
Yli puolet kynttilän aiheuttamista vahingoista sattuu juuri nyt, marras-tammikuun aikana. Edistääkseen pimeän ajan turvallista tunnelmointia, If halusi testasi, miten lyhtyjen ja kynttilöiden
huolimaton käsittely vaikuttaa paloriskiin. Polttotestissä ei noudatettu lyhtyjen ja
kynttilöiden käyttöohjeita.
– Moni tuudittautuu nukkumaan mennessä ajatukseen, että ulkokynttilä sammuu omia aikojaan. Se on virheellinen käsitys, sillä pienintäkään tuikkua ei tule jättää
palamaan ulos ilman valvontaa, muistuttaa Utunen.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

kenne ei syty puurunkoisen
lyhdyn tavoin.
Myös lyhdyn ripustukseen
kannattaa valita palamatonta materiaalia, esimerkiksi metallinen koukku. Polttotestissä juuttinarun petettyä lyhdystä pudonnut kynttilä jatkoi palamista maassa.
Usein oletetaan, että ulkona
pudonnut tai kaatunut kynttilä sammuu.
– Tulen päästyä irti ympärillä olevilla materiaaleilla on
suuri vaikutus palon kehittymiseen. Erityisesti parvekkeista on tullut viime vuosina
huoneiden kaltaisia oleskelutiloja, joissa on yhä enemmän palavaa materiaalia, kuten helposti syttyviä tekstiilejä. Tämä on hyvä huomioida
sisustuksessa, Utunen sanoo.
Kynttilöillä ja lyhdyillä
tunnelmointi on turvallista, kunhan perehtyy tuotteiden käyttöohjeisiin, kiinnittää huomiota sijoitteluun
ja polttaa kynttilöitä valvotusti. Myös kotivakuutuksen
suojeluohjeita noudattamalla voi ehkäistä vahinkojen
syntymistä ja pienentää vahingon määrää. Suojeluohjeiden mukaan tulisijaa, avotulta ja kynttilää tulee polttaa vain valvottuna. Ulkotulia saa polttaa vain palamat-

tomalla alustalla. Vahingon
sattuessa suojeluohjeiden
laiminlyönti voi pienentää
vakuutuskorvausta.

Viisi vinkkiä
turvalliseen
tunnelmointiin
1. Ole läsnä, kun poltat
kynttilää lyhdyssä. Huolehdi, että lapset ja lemmikit eivät jää avotulen
kanssa keskenään. Sammuta kynttilä aina, kun
poistut paikalta tai menet nukkumaan.
2. Suosi palamattomasta
materiaalista valmistettua lyhtyä ja sijoita se vakaalle ja palamattomalle
alustalle. Varmista, että
kevyt lyhty ei pääse kaatumaan.
3. Pidä palava materiaali,
kuten koristeet ja tekstiilit, kaukana lyhdystä.
4. Jätä kynttilästä noin kaksi
senttimetriä polttamatta.
Loppuun palanut kynttilä saattaa aiheuttaa tulipaloriskin, jos kynttilä ei
sammu itsestään.
5. Varmista, että läheltä löytyy sammutuspeite tai
käsisammutin tulipalon
varalta. Sammuta kynttilä tukahduttamalla.

Katri Vala (1901-1944) oli ja
on suomalaisen kirjallisuuden runouden hieno, ainutlaatuinen oman tyylinsä ja
oman tiensä kulkija. Pieni
punatukkainen tyttö Muoniosta oli eläessään vahva runoilija, toimittaja ja kirjoittaja, joka rohkeasti 1920- ja
1930-luvuilla runoissaan ja
lehtikirjoituksissaan puolusti aina köyhiä, naisia, lapsia
ja rauhaa rohkeasti ja tulenpalavasti. Hän ja hänen kirjoituksensa eivät olleet Suomen sen ajan valtakulttuurissa mikään maineteko. Hän
joutui kärsimään rehellisyydestään, erityisesti 1930-luvun Suomen ja Saksan sympaattisessa kulttuuri-ilmapiirissä, jota erityisesti professori V.A. Koskenniemi ja ”hänen
juoksupoikansa” Mika Waltari edustivat.
Waltarihan käänsi suomeksi natsi-Saksan ”kansalliseepoksen” Horst Wesselin, jota Koskenniemi kehui
maasta taivaaseen. Toinen
Koskenniemen ylistämä teos
oli Hitlerin Mein Kamf, Taisteluni. ”Maailmankirjallisuuden merkkiteos”, arvioi Koskenniemi.
Katri Vala kirjoitti Pekkanimellä pakinan ”Pieni sinimusta professori” Koskenniemestä. Ainoa seuraus natsi-ideologian hallitsemassa
kulttuurieliitin Suomessa oli
rohkealle Katri Valalle köyhyys, apurahoja ei herunut,
sillä Koskenniemi oli professorina apurahoja jakamassa.
Vala kouluttautui opettajaksi
ja teki käännöstöitä, sillä runous ei elättänyt.

Hieno traaginen kirja
Pakinointi eri lehdissä oli kuitenkin nuorelle naiselle kirjallinen sivutuote, runous oli
koko Valan lyhyen elämän
pääkirjallinen muoto. Tohtori, tietokirjailija Minna Maijala, on ainutlaatuisen hienolla tavalla tuonut esiin uudessa kirjassaan ”Katri Vala - kulkuri ja näkijä” (Otava 2021)
tämän suomalaisen runouden uudistajan monivaiheisen, hyvin traagisen elämäntaipaleen. Valan runot olivat
ilmestyessään 1922 aivan kumouksellisia, uudenlaisia sekä muodoltaan että sisällöltään. Mitallinen, tarkkaan
säädelty runo oli ”oikeata runoutta”, oliko Valan vapaamuotoinen runous runoutta
ollenkaan?
Valan runot olivat rohkeita
paitsi muodoltaan myös sisällöltään, avoin eroottisuus
häkellytti ja luonnon herkkä
kuvaaminen ihastutti. Pelkkä
ihasteleminen ei elättänyt,
kirja kuvaa erittäin traagisesti
sitä Valan koko elämän kestä-

K t i Vala
Katri
V l – kulkuri
k lk i ja
j näkijä
äkijä
-kirja on myynnissä Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.
nyttä kamppailua köyhyyttä
ja sairauksia vastaan. Keuhkotauti vaivasi nuorta naista, äiti ja pikkuveli sairastelivat koko ajan, aviomies kärsi
mielisairaudesta ja oma lapsi oli jo syntymästään sairas.
Kirjan sairaskertomusta
kun lukee, kunnioitus Katri Valaa kohtaan vain kasvaa.
Miten tämä nainen pystyi
niin upeaan luomistyöhön
kaiken keskellä, eri puolilla
Suomea. Veli Erkki Vala, erittäin merkittävä kulttuuripersoona, oli silloin Haanpään
ainoa kustantaja Hän yritti parhaansa mukaan auttaa
ja puolustaa siskoaan milloin
ketäkin vastaan. Puolustajia Valalla ei juuri ollut, miesrakastajayrittäjiä Olavi Paavolaista ja Yrjö Jylhää myöten kyllä liepeillä pyöri, mutta Katri Vala oli koko ajan poliittisesti ”ihmisen puolella”,
mutta ei sitoutunut puolueporukoihin, ei ollut ”meikäläisiä”, mutta ei ”heikäläisiäkään”. Hän putosi väliin, jossa
tukijoita ja ystäviä oli vähän.

Hauta häpäisty
Moni taiteilija on saanut arvostusta vasta kuolemansa
jälkeen. Näin myös runoilija Katri Vala, jolle 1945 tehtiin hautamuistomerkki Sörnäisiin ns. Marjatan talon
viereiselle Marjatan kalliolle.
Puisto kallion laella nimettiin
Katri Valan puistoksi ja puistoon johtavien portaiden yläpäähän sijoitettiin suuren väkijoukon hiljentyessä Katri
Valan uurna ja seinään muistolaatta. Nyt 2021 ja jo kauan sitten, niin muistopaikka kuin laattakin ovat täysin
töhrityt ja portailla majailevat ihmisryhmät eivät houkuttele muistolaatan lähempään tarkasteluun.
Töhryistä huolimatta Katri
Valan runous ja ainutlaatuisen rohkea taistelu ihmisoikeuksien puolesta elää edelleen, yhtä tarpeellisena kuin
1930-luvun Suomessa.
Minna Maijalan ”Katri Vala - kulkuri ja näkijä” on tähän tarpeeseen erinomainen
kirja.
Pekka Hurme
Mäntsälä, Kaukalampi

VERTAILE HINTOJA JA SÄÄSTÄ

JOULUN RUOKAOSTOKSILLA!
S-mobiilin Hintavertailija vertailee
ruokakorisi hintaa kahden kaupan välillä.
Lataa S-mobiili kännykkääsi osoitteessa s-mobiili.ﬁ

mäntsälä

Palvelemme ma–la 6.30–22, Su 9–22
Keskuskatu 1, 04600 Mäntsälä
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Kuvat Elina Alanko

IhaNaisten pikkujoulut Seurojentalolla
Kuvat Elina Alanko

Mäntsälän Seurojentalolla järjestettiin marraskuussa
IhaNaisten pikkujoulut, jonka puuhanaisina toimivat
paikalliset yrittäjät Virpi Salmi Secret Visionista ja Tuula Eloranta Fenno Optiikasta.
Tapahtumassa saatiin seurata muotinäytöstä sekä ostaa
ihania joulutuotteita ja tutustua erilaisiin yritysten palveluihin.
– Tapahtuma oli onnistunut ja väkeä oli odotettu määrä. Myös palaute sekä myyjiltä että asiakkailta
oli hyvää, toteaa Virpi Salmi.
Tapahtuman järjestelyaika oli suhteellisen lyhyt, koska alunperin muotinäytös
piti olla osana Kapinatorin ja

Seurojentalon joulunavaustapahtumaa seuraavana viikonloppuna.
– Tämä tapahtuma kuitenkin peruuntui, koska Seurojentalolla oli päällekkäinen
varaus eli paikka ei ollut käytössämme.
– Muotinäytös vaatii kuitenkin paljon tilaa ja hyvän
esityspaikan ja että vaatteet
yms. oheistuotteet tulevat
hyvin esille. Näin ollen päätimme tehdä tapahtuman
loppuun, koska valmistelut
olivat hyvällä mallilla, jatkaa
Salmi.
Tuotteiden ja palveluiden
esittelijöitä osallistui kaikkiaan 22 kpl, mukaan lukien
Ullan ja Aleksanterin kahvio

& baari. Pääosin mukanaolijat olivat paikkakuntalaisia.
– Osalle mm. koti- ja yrityskutsuilla esiteltäviin tuotteisiin tämänlaiset tapahtumat ovat hyvä paikka tulla
esille, miettii Virpi Salmi.
Muotinäytöksessä mukana
olivat yritykset House Of Lola / Suvi Lilja, Kesport Mäntsälä, Fenno Optiikka ja Secret Vision - vaatteet, kampaukset ja meikit.
– Tapahtuma oli ensimmäinen, muttei toivottavasti viimeinen, sen verran kivaa
palautetta saatiin. Pandemiatilanteen huononeminen
huolestutti, mutta toisaalta
täytyy olla jotain mielenvirkistystä, turvallisuus huomioon ottaen, sanoo Salmi.
Musiikista vastasi IhaNaisten pikkujouluissa näyttelijä laulaja Peter Nyberg, joka
tunnetaan rooleistaan mm.
Äidinmaa-musikaalissa sekä
Jekyll ja Hyde.

mm. paikallisen Kesportin talven muotia
muotia. Tapahtuman
Muotinäytöksessä esiteltiin mm
juonsi Virpi Salmi.

Mäntsälän Kapinatorin jouluvalot syttyivät joulunavaustapahtumassa.

K
j h j H
il toivoi
i i
Kunnanjohtaja
Hannu LLaurila
joulunavaustapahtuman puheessaan, että tapahtumasta
tulisi jokavuotinen perinne.

Joulunavaustapahtuma Kapinatorilla
Myynnissä
oli erilaisia
joulutuotteita.
Lisäksi
yritykset
esittelivät
tuotteitaan ja
palveluitaan.

Pikkujouluissa esiintyi Peter Nyberg.

Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietettiin
Mäntsälässä Seurojentalon piha-alueella
Kuva Elina Alanko

Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietettiin marraskuun lopulla.
Paikkana tänä vuonna oli Mäntsälän Seurojentalon piha-alue. Viereisellä
Kapinatorilla järjestettiin samaan aikaan joulunavaustapahtuma, joten
yleisöä oli hyvin tapahtumissa mukana. Päivä Paloasemalla -tapahtuma
järjestettiin noin 200 paloasemalla eri puolilla Suomea. Koko perheen
iloisissa tapahtumissa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja jo neljättätoista kertaa. Paloturvallisuusviikkoa
vietettiin samaan aikaan 27.11.–3.12.

– Paloturvallisuuteen päästään tutustumaan tapahtumassa ihan kädestä pitäen.
Niin aikuiset kuin lapsetkin
voiva harjoitella paloturvallisuustaitoja käytännössä ja
kartuttaa paloturvallisuustietojaan, kertoo kampanjakoordinaattori Marjo Rinne Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.
Korona-aikana
järjestettävässä
tapahtumassa korostuu
terveysturvallisuus.
Koronatilanteen vuoksi kaik-

ki halukkaat paloasemat eivät valitettavasti voineet
avata oviaan yleisölle. Tapahtumissa terveysturvallisuus
huomioitiin erityisen huolellisesti.
– Tapahtumissa pyritään
huomioimaan osallistujien
väliset turvavälit, osallistujilla on mahdollisuus desinﬁoida käsiään ja erilaisia pintoja puhdistetaan tehostetusti.
Tapahtumaan sai osallistua
vain terveenä, Rinne muistuttaa.
Joulukuun alkuun asti auki ollut virtuaalipaloasema
tarjosi kaikille mahdollisuu-

Mäntsälän viihdelaulajat esiintyivät.

Yleisö sai tutustua Riihenmäen koulun oppilaiden taidenäyttelyyn.

den kokea Päivä Paloasemalla virtuaalisesti omalta kotisohvaltaan.
Virtuaalisella paloasemalla vieraili vuosi sitten 123000
henkilöä. Tuolloin paloasemat eivät voineet koronatilanteen takia järjestää yleisötapahtumia.
Paloturvallisuusviikon
teemana läheisten
paloturvallisuudesta
välittäminen.
Tänä vuonna Paloturvallisuusviikon teemana oli läheisten, ja erityisesti ikäih-

Mä t älä ä Päi
Mäntsälässä
Päivää P
Paloasemalla
l
ll -tapahtumassa
t ht
pääsi
ää i kkokeilemaan
k il
ttulen
l sammutusta.
t t
Seurojentalon piha-alueella sai myös tutustua paloautojen varustuksiin.
misten, paloturvallisuudesta
välittäminen. Aihe oli esillä
myös Päivä Paloasemalla -tapahtumissa.

–Isovanhempia ei välttämättä voi ottaa mukaan tapahtumaan, mutta tapahtuman jälkeen voi esimerkiksi

auttaa mummoa ja tarkistaa
hänen puolestaan, että palovaroittimien paristoissa on
vielä virtaa, Rinne ehdottaa.

Vuoden
d 2021 Mäntsäläläinen
l l i
-arvonimen
i
vastaanottii Jarii Heikkilä
ikkil (oik.).
( ik ) Nimityki i k
sen julkistivat Mäntsälän Yrittäjänaisista Sanna Kauppinen (vas.) ja Kati Rintakorpi.
Kuvassa mukana onnittelemassa edellinen Vuoden Mäntsäläläinen Mikko A. Ratia.

Useita koululuokkia
oli mukana joulunavaustapahtumassa.
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Senioriliitto esittää alueellisten
palvelupisteiden perustamista vastaamaan
ikäihmisten tiedon tarpeeseen
Kansallinen senioriliitto esittää aluevaalitavoitteissaan, että hyvinvointialueille luotaisiin
palvelupiste, josta ikääntynyt saa tietoa, tukea ja
ohjausta tarvitsemissaan asioissa. Lisäksi alueet
vastaisivat siitä, että jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa on ikääntyneiden tukihenkilö,
joka toimii yhteistyössä palvelupisteen kanssa.
– Näin saataisiin luotua verkosto, joka toimii koko hyvinvointialueella ikäihmisten tukena ja turvana, sanoo Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina. Muistutamme myös järjestöjen roolista tiedon jakajina ja esitämme, että alueille nimetään
järjestökoordinaattori, joka
vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Ikääntyneiden tiedon tarve etuuksista ja palveluista
sekä sote-uudistuksesta on
suuri aluevaalien kynnyksellä. Tämä selviää Kansallisen
senioriliiton Innolinkillä elokuussa 2021 teettämästä tutkimuksesta.
– On varmistettava, että
ikääntynyt saa tietoa hänelle kuuluvista palveluista ja
etuuksista. Tietämättömyys
lisää turvattomuuden tun-

netta, korostaa puheenjohtaja Taina.
Sote-uudistus luo uudenlaisen rakenteen ikääntyneitä koskevalle vaikuttamis- ja
edunvalvontatyölle, kun kullekin hyvinvointialueelle luodaan alueellinen vanhusneuvosto.
– Alueellisten vanhusneuvostojen perustaminen ei saa
jäädä muodollisuudeksi vaan
niiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet esim.
aluevaltuustojen työhön on
varmistettava, toteaa senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.
– Lisäksi yhteistyö kunnallisten vanhusneuvostojen
kanssa tulisi olla saumatonta
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, sanoo Kuikka.
Senioriliiton mielestä elä-

Seniorit tiedon äärellä.
Kansallinen senioriliitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten
sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Liitto on puolueisiin kuulumaton. Liitossa on 14 piirijärjestöä ja 158
paikallista senioriyhdistystä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa kaikkialla Suomessa. Jäseniä on jo 25 000.
keläisjärjestöjen keskinäisen
yhteistyön tulee olla entistäkin tiiviimpää niin kuntakuin aluetasolla. Sote-uudistuksen haasteet ovat yhteiset
ja koskettavat kaikkia ikääntyneitä.
– Olemme historiallisesti merkittävän palvelu-uudistuksen äärellä. Ikääntynyt väestö ei saa jäädä uu-

distuksen jalkoihin. Sosiaalija terveyspalvelut on järjestettävä koko hyvinvointialueella niin, että ne ovat kaikkien saatavilla eivätkä palveluketjut katkea, toteaa puheenjohtaja Taina.
Kansallisen senioriliiton
aluevaalitavoitteet löytyvät
osoitteesta www.senioriliitto.ﬁ/aluevaalit.

Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
OSA 33. Lähde: Jari Heikkilä

Vinkkejä autoiluun
Toivotan turvallista ajomatkaa,
voit itse listaa vielä perille pääsyn
varmistamiseksi jatkaa.
Matkaan mukaan huomioliivi, varoituskolmio,
lumilapio- ja harja,
siinä turvallisuusvälineitä sarja.
Parittomaksi jäänyt sukka
kissanhiekalla täytä,
sitä koelaudalla kosteuden kerääjänä käytä.
Jos matka tienvarteen kesken jää,
onhan mukana takki, hanskat ja pipo,
ettei jäädy pää.
Kun sanomalehtiä jalkatilaan laittaa,
ei jaloissa tullut lumi tuulilasiin tee
kosteushaittaa.
Asenna tuulilasiin turvaurat,
puhtaalla pyyhkijällä poistuu paremmin
lasista lika ja kurat.
Jos ajossa meinaa nukkumatti
väsymys tulla,
pidä taukojumppa tai nauti kahvi ja pulla.
Auto näkyvyydeltään mopoksi muuttuu,
jos toinen (palanut) ajovalo
käytöstä puuttuu.
Ethän turvaväliä liian pieneksi päästä,,
voi tiet olla paikoin liukkaat
mustasta jäästä.
Lumipöly tai usva näkyvyyttä usein haittaa,
tulee silloin sumuvalot päälle laittaa.
Tarkista öljyt ja polttoainetankki täytä,
pissapojassa lasinpesunestettä käytä.
Muista säätiedotus pitkälle matkalle katsoa,
ethän ajaessa esitä machoa.
Muista liikennesäännöt vielä,
onhan muitakin liikenteessä tiellä.
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Rautainen risti ja viiri näyttävät vanhan
Mäntsälän ristikirkon sijaintipaikan
Hautausmaalta löytyy nykyään muistomerkki, joka kertoo vanhan vuonna 1776 valmistuneen Mäntsälän ristikirkon sijaintipaikan. Rautaisesta rististä ja viiristä koostuva muistomerkki on malli vanhan kellotapulin katolla olleista alkuperäisestä rististä ja tuuliviiristä, jotka ovat
nähtävillä kirkon museohuoneessa.
Vuonna 1776 valmistuneessa kirkossa pidettiin viimeinen jumalanpalvelus
24.11.1866, jonka jälkeen puinen kirkko purettiin ja sen
hirret käytettiin Ehnroosin
kansakoulun rakennusaineik-

si. Kirkon perustukset olivat
antaneet periksi ja tästä oli
aiheutunut muitakin vaurioita rakennukselle.
Hautausmaalla on muistelupaikka, jonne voi tuoda
kynttilän muualle haudatun
läheisen muistolle (kartassa kohta E01). Lähellä sijaitsee myös punaisella nuolella
merkitty paikka, jossa sijaitsi Mäntsälän vanha vuonna
1776 valmistunut ristikirkko.
Nykyään paikalla on tuuliviiri vanhan kellotapulin katolla olleessa rautaisessa ristissä
sekä kyltti, jossa lukee: ”Tällä
paikalla on sijainnut vuonna
1776 valmistunut ristikirkko”.

Hautausmaan wc:t ovat rajoitetusti käytössä toistaiseksi maanantaista torstaihin klo
7–15 ja perjantaisin klo 7–13.

Viikonloppuisin vessat ovat
kokonaan kiinni. Kirkon huoltorakennuksen wc:tä on kuitenkin mahdollista käyttää.

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
t)VPMMPUKBLPSKBVLTFU
t1BLPLBBTV0#%UFTUJ
 LBUTBTUVTUBWBSUFO
 NZÚTOÊZUÚU

/Z UNZÚT

JMNBT UPJOUJ
P
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P
UÊZ UUÚIV

 5VOUJWFMPJUVT é(sis. alv)

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

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

Mieskuoron konsertit peruuntuvat
Mäntsälän Mieskuoron joulukonsertit on peruttu vallitsevan pandemian takia. Konsertit oli tarkoitus järjestää
Pornaisissa 14.12. ja Mäntsälässä 16.12.

Joulupakina

Mäntsäläläinen Jari Heikkilä mukana ﬁnaalissa

Terveisiä Korvatunturilta
Voitaisiin vaikka aloittaa
joulun tarinointi ihan perinteisillä joulun toivotuksilla: Siispä oikein hyvää
Joulua kaikille tasapuolisesti! No niin, ja nyt niitä
kuulumisia Sattuipa niin
suuri onni että sain puhelimen luuriin itsensä Petteri
Punakuonon (?) Korvatunturin pakkausosastolta. Yllättäväkin keskustelu meni
suunnilleen näin:
-Niin, nythän elämme
poikkeusoloja, ja me täällä
Korvatunturillakin otamme
nämä asiat huomioon. Joudumme tekemään muun
muassa ylimääräisiä kinkkukuljetuksia pääkaupungin alueelle, siellä on kuulemma lihansyöntiä rajoitettu. Huhut kertovat että hämäräkujilla myydään
”Pimeässä palvattua possua pilkkahintaan”. Uskokoon ken tahtoo.
-No, olipa taas uutinen
tuokin. Mitä muuta Jouluista kuuluu Korvatunturille?
-Eipä sen kummempaa.
Meinasi vaan hermo mennä, kun Lahjareki määrättiin ajokieltoon päästöjen
takia. Eiköhän ne päästöt

tule sieltä etuosastolta. Sähkörekikin olisi hyvä niin näkyisi porojen perävalot paremmin pimeässä. Onneksi Lahjareki on taas ajokunnossa.
-Hetkinen. Tuli vaan
mieleen, että mahdatko
olla nykyisin Korvatunturin virallinen tiedottaja. Eikös se ole korkeakin virka?
-Hah, korkea virka. Meikäläinen on punainen pipo päässä pakkasella tasan 135 senttiä korkea noin
suoraan maanpinnasta, tosin töppöset vähän lumessa. Täytyy joskus jopa korottaa ääntä, varsinkin silloin kun ääni on ihan matalalla. Odotellaan lisää
nostetta.
-Mitä Joulupukille kuuluu, onko terveys kohdallaan ja mieli virkeä?
-Kovasti on virkeä mieli. Ainoa huoli ilmeisesti liittyy Pukkikannan huolestuttavaan lisääntymiseen.
Nythän on jo Joulupukki ja
Nuuttipukki. Keväällä saattaapi kolkutella keripukki
kulman takana, varsinkin
jos lihansyönti vähenee etelä-suomessa.
-Hetkinen. Onko tämä

Lunastetut pääsyliput hyvitetään pois ostopaikassa
lippua vastaan.
Mäntsälän Mieskuoro toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Korvatunturin virallinen
kanta? Saattaapi tulla sanomista.
-Virallinen kanta! Kuka
niin on sanonut? Minä olen
vaan tuuraamassa, kun
Petteri ja Joulupukki ovat
hetken poissa. Ai niin, tässä
vaiheessa on hyvä korjata
vähän näitä vääriä tietoja
Lahjapajasta sekä Joulupukin syntymäpitäjästä.
-Eikös nämä ole ihan näitä pohjoisen juttuja? Kaikki
lapsetkin sen tietävät.
-Niinhän sitä luulisi tuossa iässä. Sanottakoon nyt
vielä kerran, että Lahjapaja ei sijaitse Keravalla, eikä
Joulupukki todellakaan ole
syntynyt Pukkilassa. Hyviä
paikkoja tosin ovat molemmat.
-Oliko siinä kaikki?
-Yksi tavattoman tärkeä
ilmoitus tulee vielä: Toivotamme oikein Hyvää Joulua
kaikille täältä lahjaosastolta. Jouluaattona nähdään.
Kiitos ja kuulemiin
No niin, että tällaista kuuluu Korvatunturilta. Hyviä Jouluja toivottaa
myös
Hermo Eines

Kansalaisareenan Vuoden vapaaehtoinen
2021 -palkinto Jyväskylään
Vuoden vapaaehtoinen
2021 Ilkhom Khalimzoda
edistää vapaaehtoistoiminnassaan aktiivisesti kulttuurien välistä vuoropuhelua,
yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta. Raati huomioi valinnassaan Ilkhomin vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden ja
ajankohtaisuuden. Vuoden
vapaaehtoinen palkittiin
tänä vuonna kahdeksatta
kertaa. Ilkhom toimii tulevan vuoden vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.
Mäntsäläläinen Jari Heikkilä oli mukana kymmenen
eniten ääniä saaneen joukossa.
Ilkhom lähti mukaan
vapaaehtoistoimintaan
vuonna 2018 tavoitteenaan oppia tuntemaan paremmin suomalaista kulttuuria. Sittemmin hän on
perustanut mm. Suomen
Kulttuurienvälisen Yhteisön (SKY), jonka tavoitteena on mahdollistaa maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskuntaan ja tuoda
yhteen eri taustoista olevia
ihmisiä. Koronakriisin aikana hän kokosi monikielisen

30 vapaaehtoisen joukon
avuksi kunnille, jotka tarvitsivat vapaaehtoisia infopuhelimiin.
Tämän vuoden valitsijaraadissa ollut ja eduskunnan vapaaehtoistoiminnan
tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja PirkkaPekka Petelius huomauttaa, että Ilkhomin innovoimat paikalliset ja konkreettiset hankkeet olisivat suoraan konseptoitavissa laajemmin kansallisesti hyödynnettäviksi.
– Khalimzoda on jo
muutamassa vuodessa
saanut valtavasti hyvää aikaan edistäessään maahanmuuttajaystävällistä ilmapiiriä ja rohkaissut eritaustaisia ihmisiä sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Juuri tämä kaikkien yhdenvertainen osallistaminen yhteiskuntamme toimintoihin
aivan ruohonjuuritasolla
on sitä innostavinta asennemuokkausta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ikääntyvä yhteiskuntamme tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajaystävällistä kulttuuria,
kiteyttää Petelius.

Vuoden
vapaaehtoinen
-kampanja
Kansalaisareena ry on jakanut Vuoden vapaaehtoinen -palkintoa vuodesta 2013 lähtien. Kampanjan tavoitteena on palkinnon avulla lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta
ja näkyvyyttä. Vuoden vapaaehtoinen toimii myös
seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.
Kampanjassa haetaan
henkilöä, joka voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas. Hän
toimii vapaaehtoisena sydämellä ja innostaen missä
päin Suomea tai millä alalla
tahansa. Hän voi olla yhteisön kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai muuten ansioitunut ja aktiivinen vapaaehtoinen.
Kampanjassa yleisö ehdottaa ja äänestää ehdokkaita. Lopuksi Vuoden vapaaehtoinen -valitsijaraati
valitsee voittajan kymmenen eniten ääniä saaneen
ﬁnalistin joukosta.
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Kuva Juha Laaksonen

Painopalvelua Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJUtLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJUtPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

Hyvä
Aluevaaliehdokas!
Vaalit ovat edessä ja
on aika painattaa
vaaliesitteitä jaettavaksi.

Mäntsälän Moottorikerho palkitsi
kauden päättäjäisissä
Mäntsälän Moottorikerho
järjesti vuoden 2021 aikana
kaksi arvosarjan osakilpailua.
Kesän kynnyksellä kilpailtiin Mäntsälä Aero-ralli
F-Cupin ensimmäisenä kesäosakilpailuna ja syksyllä perinteikäs jo 41. kertaa järjestetty endurokilpailu Kärhänlenkki.
Kummatkin lajit ovat olleet kerhon perinteikkäät
menestyslajit myös SM-sarjoissa. Poikkeusta ei tehnyt
tämäkään vuosi, sillä peräti neljä moottorikerhon kuljettajaa palkittiin SM-mitalilla kauden päätteeksi. Edellisten lisäksi myös muita hienoja sarjasijoituksia ajettiin
kerholaisten toimesta. Myös
kerhon toimihenkilöt ansioituivat jälleen kerran onnistuneiden kilpailujen tuottamisessa.

Moottorikerhon kauden
päättäjäisiä vietettiin marraskuun lopulla ”palkintogaalan” merkeissä lähes sadan juhlavieraan kera.
Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita kilpailijoita, ahkeria toimitsijoita ja yhteistyökumppaneita sekä tietysti
tarinoitiin menneen vuoden
tapahtumista ja tulevan vuoden suunnitelmista.

Vuoden Mp Kuljettaja: JuhaPekka Tirkkonen (SM-pronssi)
Vuoden Endurokuljettaja: Albert Juhola (SM-pronssi)
Vuoden tulokas: Veikka Helenius

Juniori: Aku Ilomaa
Kauden aktiivi: Sami Airio
Yhteistyökumppanit:
Mäntsälä Aero Oy
Erikoisvalu Halmela Oy
Toimitsijat:
Jari ja Tarja Koskinen
Kuva Juha Laaksonen

Palkitut 2021
Vuoden autourheilija: Mikko
Heikkilä (SM-hopea)
Vuoden ralliautoilija: Tuukka
Hallia (SM-hopea)
Vuoden nuori tulokas: Nuutti Korhonen
F-Cup: Jarmo ”pappa” Mustonen
Kartturi: Veikko Kanninen
Vuoden kaato: Erkki Eerola

Luokkanousu B:stä A-luokkaan: Jaakko Rinkinen
Sarjaenduro:
Kilpaluokka:
Teemu Latostenmaa
Harrasteluokka:
Jesse Lindberg

Juhlaväkeä seurojentalolla.

Mikael Andersson
Pertti Laaksonen
Merja NiinitannerLiukkonen
Teuvo Peltonen
Mika Ollila
Juha Laaksonen
–Erittäin hieno määrä osallistujia oli tässäkin tapahtumassa. Se kertoo aktiivisesta
kerhosta, niin kilpailujen järjestämisessä kuin kilpailijoissa. Mahtavaa porukkaa, ylisti juhlahumussa kerhon puheenjohtaja Juha Laaksonen
Mäntsälän Moottorikerho
haluaa kiittää kaikkia tänä
vuonna mukana olleita tahoja hienosti järjestetyistä kilpailuista sekä jäseniään kerhon edustamisesta!
Tsemppiä vuodelle 2022.
Juha Laaksonen
Kuva Juha Laaksonen

Teemme sinulle mielellämme
tarjouksen vaalipainotöistä.
7BOIB1PSWPPOUJF .ÊOUTÊMÊtQ
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ

Ihonhoito

Kosmetologin keinot
ikääntyvän ihon hoidossa, osa 2
MIKRONEULAUS
Nimensä mukaisesti iholle
aiheutetaan neulojen avulla hallittu trauma eli pienen
pieniä haavoja ja elimistön
on pakko tuottaa uutta kollageenia ja elastaania korjatakseen nämä vauriot. Neulan syvyydestä riippuen vaikutamme eri ihokerroksissa oleviin ja eri tehtävissä
toimiviin soluihin, joten tämä on yksi omista suosikkihoidoistani sen monipuolisuuden vuoksi. Tällä hoidolla saadaan moninkertaistettua kollageenin ja elastaanin tuotanto sekä tasapainotettua monia solutoimintoja ihossa kuten esimerkiksi rosacea tai akne (ei kuitenkaan aktiivisessa vaiheessa olevaa, hyvin tulehtunutta
ihoa). Mikroneulauksella voidaan hoitaa myös pigmenttimuutoksia, arpia ja laajentuneita ihohuokosia.

Palkitut yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuvat Erkki Eerola ja Veikko Kanninen.

Ota yhteyttä!

Varmistu kuitenkin, että hoito tehdään turvallisella, hyväksytyllä laitteella, sillä
huonolaatuiset ja tylsät neulat tai puutteellisesti koulutettu hoidon suorittaja saa
enemmän tuhoa aikaan kuin
hyötyjä. On myöskin hyvin
tärkeää, että hoidossa käytettävät aineet eivät ole ihan
mitä sattuu, sillä normaalista
kosmetiikasta poiketen nämä
aineet tulee olla turvallisia ja
hyväksyttyjä myös syvempiin
ihokerroksiin imeytettynä.
Mikroneulaushoitoa voidaan tehostaa myös erilaisilla tehoaineilla, joilla voidaan
vaikuttaa pigmentin tuotantoon tai ihon ikääntymismekanismeihin. Myös happohoidot ovat suosittu lisä
mikroneulauksen yhteydessä.

PRX-T33
Ainutlaatuinen anti-age-hoi-

tomenetelmä, joka takaa tuloksia ilman ikäviä sivuvaikutuksia eikä se vaadi toipumisaikaa. Se on tarkoitettu erityisesti ikääntymisprosessin
hidastamiseen (rypyt/juonteet, veltostunut iho, ennenaikaisesti ikääntyvä iho, laajentuneet ihohuokoset).
Hoidossa
käytettävä
PRX-T33-hoitoliuos on CEmerkitty lääkinnällinen laite,
joten hoito on tutkitusti turvallinen. Kansainvälisesti patentoitu koostumus sisältää
33% TCA-happoa, vetyperioksidia ja 5% Kojic-happoa.
TCA tehostaa solujen uudistumista ja aktivoi kollageenin tuotantoa. Vetyperoksidia löytyy ihosta luonnostaan ja se kiihdyttää ihon parantumisprosessia sekä vahvistaa ihon immuunisuojaa.
Kojic-happo estää pigmenttihäiriöiden muodostumista
Muista vastaavista TCAhappohoidoista poiketen

ihon pintakerros ei tässä hoidossa kuoriudu kokonaisuudessaan pois (frosting), vaan
se on turvallinen kaikille ihotyypeille ja kaikkina vuodenaikoina. Se ei herkistä ihoa
auringonvalolle. Hoito on
nopea ja se on täysin kivuton. PRX-T33-hoito syväkosteuttaa ihoa ja stimuloi ihon
syvempää kerrosta (dermis)
tuottamaan uutta kollageenia sekä uudistamaan soluja.
Näin se vähentää ryppyjen
määrää ja syvyyttä sekä kiinteyttää ihoa. Vaikutukseltaan
se on verrattavissa keskivahvaan happokuorintaan. Hoito toteutetaan sarjahoitona. Yleensä tarvitaan vähintään 4–6 hoitokertaa noin
viikon välein. Hoitokertojen
määrä riippuu ihon kunnosta sekä halutusta tuloksesta.
Tulokset ovat aina yksilöllisiä ja siihen vaikuttavat monet tekijät kuten ikä (olemassa olevan kollageenin määrä)

ja elintavat. Tulokset alkavat
näkyä iholla vasta noin kuukauden kuluttua, kun ihon
pintakerros on kertaalleen
uusiutunut ja kehitys jatkuu
jopa puoli vuotta eteenpäin.

SKIN SHEEK
Tämä laite perustuu korkeataajuuteen ja sen avulla käsitellään erilaisia pieniä ihomuutoksia kuten: laajentuneita hiusverisuonia, pinnallisia auringon aiheuttamia
pigmenttimuutoksia, varsiluomia, kirsikkaluomia jne.
Hoitoja on siis hyvin monenlaisia ja suosittelenkin,
että varaat konsultaatioajan
ja keskustelet omasta ihostasi ensin ammattilaisen kanssa. Näin voitte yhdessä suunnitella juuri sinulle oikeanlaisen hoidon tai hoitosarjan.
Petra Salonen
FaceStation, Mäntsälä
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Joululahjaostoksille Kipaan!
US
JOULUTARJO

Joulukuvastomme
on jaettu koteihin.
Kuvaston tarjoukset
ovat voimassa
Jouluaattoon asti.
as

Meiltä löydät nyt uutuuskoruja
Italiasta pukinkonttiin
tai vaikka itselle arjen iloksi.
Tervetuloa tutustumaan!
Maahantuojan korumyymälä
Keskuskatu 5, Kipan vieressä.

Suuri valikoima
hopeakorvakoruja
1 pari
2 paria
3 paria

Olemme avoinna ma-pe 10–16. Tervetuloa û

10,18,25,-

Palauta arvontalipuke myymäläämme 17.12.
mennessä, niin osallistut kauniin hopeisen
Swarovski kristalli kaulakorun arvontaan.
Arvonta suoritetaan 21.12.

JOULUTARJO

Enni
Mustonen
NÄKIJÄ

15,JOULUTARJO

US

T
Tanhupallon
JJOULUKIRJA

Mäntsäläläisen
Bellapuun
PIPOT

KULTASYDÄN
JOULUARVONTALIPUKE

15,-

10,-

Nimi:
Puh:

US

JOULUASKARTELUUN
TARVIKKEET
tLPSUUJQPIKJBtKPVMVUBSSPKB
tKPVMVJTJBLJJMUPLVWJB
tÊÊSJWJJWBUBSSPKB
tBTLBSUFMVLVWJPJUB
ja paljon muuta

IIN!
PUKINKONTT

TITANIC-PALAPELI
RTELUA
K
S
A
s
ö
y
m
Kipa on
K AUPPA
E
IK
V
R
A
T
E
ID
ja TA
alikoimaan!

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!
Talvi tulee
- pukeudu
lämpimästi!
Joulunavauspäivän
arvonnassa
tuotepalkintoja voittivat:
Hovi Sirkku, Mäntsälä
Jokinen Pentti, Mäntsälä
Lahtela Virve, Mäntsälä
Lallukka Reima, Mäntsälä
Mustasilta Raija, Mäntsälä
Ojala Paula, Mäntsälä
Pyykkö Irja, Mäntsälä
Ruusuvuori Maija, Mäntsälä
Saastamoinen Sirpa, Mäntsälä
Virtanen Liisa, Mäntsälä

Onnea voittajille!
Palkinnot voi noutaa myymälästä..

t UPQQBUBLLFKB
t QJQPKBKBIBOTLPKB
t NFSJOPWJMMBTVLLJB
t MPNQBLPJUB
t WÚJUÊKBIFOLTFMFJUÊ
t OFVMFQVTFSPJUB
t OFVMFUBLLFKB
t UVOJLPJUB
t QVTFSPJUB
t NFLLPKB
t GBSLLVKB
t MFHHJOTFKÊ
t OBJTUFOKVIMBQVLVKB
t TVLLJB
t ZÚQBJUPKB
t DPMMFHFIPVTVKB
t BMVTWBBUUFJUB
t LBTWPNBTLFKB
t NBUUPKB

Tule tutustum
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POPUP-MYYNTI
Keskuskatu 5,
Mäntsälä

(Kipa-kirjakaupan vieressä)

Tervetuloa!

Vain käteismaksu!

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

PAKETOINTIIN
tMBIKBQBQFSJU
tMBIKBOBSVUKBSVTFUJU
tMBIKBQVTTJU
ja lahjakassit

Jan van
Haasteren
PALAPELIT
alkaen

24,95

IIN!
PUKINKONTT

Hyvä valikoima
UUTUUSKIRJOJA
ja paljon erilaisia
JOULUAIHEISIA KIRJOJA
lapsille ja aikuisille
pukinkonttiin

17,95

Paketoimme lahjat
kauniisiin joulupaketteihin
Joulunavauspäivän arvonnan voittajat:

Paljon erilaisia
2
V U O D E N 2 02
A
K ALENTEREIT
my ynnissä!

Maarit Ahtiainen, Mäntsälä
Ritva Ilvonen, Mäntsälä
Reijo Ingman, Mäntsälä
Niina Jalava, Mäntsälä
Veikko Kolehmainen, Mäntsälä
Kirsi Kraavik, Sälinkää
Seija Ovaska, Mäntsälä
Sirpa Pitko, Mäntsälä
Johanna Salminen, Mäntsälä
Leila Vataja, Mäntsälä

Tarjoukset voimassa 24.12.-21 asti.

Onnea voittajille! Palkinnot voi noutaa myymälästämme.

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

Joulun aukioloajat:
ma-pe 9–19, la 9–16,
su 12–16
Jouluaattona 9–12
Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste
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tus perustuu vuoden 2022 talousarvioon. Yksinkertaistaen tämä toimii niin, että mitä enemmän vanhassa järjestelmässä on sotekustannuksia,
sitä enemmän hyvinvointialue
saa rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaikuttaa
kuntien elinvoimaan. Se heikentäisi kuntien valtionosuuksia ja kuntaveroprosentin liikkumavaraa, sillä kokonaisveroasteen ei muutoksen myötä pitäisi nousta. Myös rahoituksen sääntely on olematonta. Tuskin valtiokaan rahoittajana hyväksyy jatkuvan nousevan menokehityksen. Näin siksi, että valtion rahoituskeinot
alkavat kaventua.
Kuntayhtymän tuottavuusohjelman uudelleen arvioinnin
yhteydessä esitettiin, että kustannuskehitys jatkuu hurjana.
Arvioiden mukaan kasvu olisi
vuosittain 6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että pakollinen menokehitys nostaa talousarviokehystä 179 M€:a vuoteen 2026
mennessä ja sen päälle vielä
90 M€:n palvelutarpeen kasvu. Vaikuttavina tekijöinä esitetään väestön kasvu, väestön
rakenne, uudet velvoitteet, in-

ﬂaatio ja palvelukäytön kasvu.
Edellä luetellut tekijät ovat keskeisiä, mutta kasvun tekijöiden
kustannuslaskennan oletusarvoista taas voidaan olla montaa mieltä. Tämän tulevaisuuskuvan edessä tarvitaan aktiivinen menokasvua hillitsevä ote,
sillä lamaantuminen tuskin tulee kysymykseenkään. Tässä
menossa kannattaa kytkeä turvavyöt kiinni, sillä kuntien tehtävien rahoitusmahdollisuudet valtionosuuksin alkavat
kutistua huomattavasti. Kuntayhtymän nykyinen budjetti 640 M€ olisikin yhtäkkiä 909
M€ ja ilman tuottavuusohjelman toimenpiteitä 1004 M€
vuonna 2026.
Kun edellä kuvatun tapaisia
tulevaisuusnäkymiä esitellään,
on hyvä muistaa, että kustannuskasvua hidastaviakin tekijöitä löytyy. Pidän seuraavia
hidastustekijöitä oleellisina.
Tutkimuksista tiedetään, että raihnaisuus on siirtynyt viimeisille elinvuosille. Tämä tarkoittaa taloudellisesti sitä, että palvelujen kustannukset
kohdentuvat ihmisten elämän
loppuvaiheeseen. Samalla lääketiede ja hoitomuodot kehit-

tyvät luoden terveempää elinikää. Keski-Uudenmaan alueen
sairastavuus ja yli 75 -vuotiaiden osuus ovat alle maan keskitason. Väestö on siis suhteellisen tervettä. Samanaikaisesti
tavat tuottaa palveluja muuttuvat kustannustehokkaimmiksi. Kuitenkin vuoden 2019
keskisuurten kuntien ikävakioiduissa kustannuksissa Keusote oli viidenneksi kallein.
Ja taas vuonna 2020 sen tarvevakioidut nettomenot olivat yli maan keskitason. Tämä
tarkoittaa sitä, että alueellamme käytettiin rahaa enemmän
kuin alueen kuntalaisten tarve edellytti. Edellä kuvattujen
tekijöiden seurauksena saadaan taloudellista liikkumavaraa budjettia valmisteltaessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on ollut aina ennalta arvaamaton.
Tulevaisuuskuvan mukaiset
kustannusten kasvun haasteet
ovat olleet olemassa ennen
keusoteakin. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen on välttämätöntä palvelujen turvaamiseksi ja lisätoimenpiteitä on tarpeen val-

Hoitajille pts ja tulospalkkaus
Korona on tuonut terveydenhuollon lähemmäksi kansalaisia kuin koskaan aikaisemmin
muistan.
29.11.21 A-Studio puhutteli meitä katsojia vakava henkisellä esimerkillä, ”Rokottamattoman koronapotilaan synkkä
tarina”, kuinka omasta hyvinvoinnistaan huolehtinut, hyväkuntoinen mies äkisti sairastui. Näimme ainutlaatuisen kuvan mieshenkilöstä, joka halusi kertoa koronaan sairastumi-

sestaan ja havainnoida tuskaista oloaan myös sairaalan tehoosastolla. Hän oli epäröinyt ottaa rokotetta, kunnes joutui
voinnin nopeasti heikentyessä
ambulanssilla sairaalaan. Mitään erityistä lääketieteellistä dg tai muuta erityistä syytä hänellä ei ollut rokotuksen
ottamattomuuteen. Nyt hän
katui julkisesti ”tyhmää” päätöstään. Kiitteli vuolaasti hoitohenkilökuntaa hyvästä hoidosta. Tunteellisena kertoi jääneensä suureen kiitollisuuden
velkaan henkilökunnalle saamastaan avusta.
Hän kehotti kaikkia harkitsemaan vakavasti ottamaan
rokote hyvissä ajoin ja noudattamaan muutoinkin saatuja ohjeita taudin ehkäisemiseksi.
Os:lla hoitajat toivat esille oman jaksamisensa, jatkuvan kiireen ja sijaisten kroonisen pulan. Tehohoitopaikkoja
puuttuu ja muiden os:n tilo-

ja joudutaan muuttamaan teho-os:ksi.
Tuota kaikkea katsellessa ja
kuunnellessa tuli mieleeni v.
1995.
Tuolloin hoitohenkilöstö
lakkoili Tehy:n johdolla. Oliko
lakko turha? Mitä tuolloin haettiin ja miksi?
No, miettiköön kukin tahollaan. Joka tapauksessa, kuin
nytkin, syyt lakkoiluun kytivät samanlaisina kuin nytkin.
Heikko palkkaus, työssä jaksaminen, työolot, henkilöstöpula jne.
En ota tässä kantaa lakkoiluun muuten kuin että sen tulee olla viimeinen keino mielen
ilmaisuna.
Mitä tuolloin tehtiin? Varmaan paljon tehtiin muttei mitään näkyvää ja erityisen kestävää saatu aikaan.
Itse olin tuolloin vastaanotto-os:lla työssä, joka ei ollut lakon alaista työtä kuten akuutti pkl työ ei saakaan olla. Ko-

ville siellä jouduttiin eikä siinä
solidaarisuuskaan voimia lisää
tuonut, saati muutaman kympin palkankorotukset. Tuolta ajalta ymmärrän kyllä hyvin
nykymenonkin paineet.
Nyt tulevaan työmarkkinakevääseen lähtiessä tulisi ottaa noista ajoista kyllä oppia.
Tuolloin moni meistä Tehyläisistäkin ehdotti, että olisi pitänyt tehdä pts, eli pidemmän
tähtäimen suunnitelma. Aivan
samalla lailla kuin yrityksissä,
kunnissa tai vaikka taloyhtiöiden hallituksissa tehdään.
Ei sen niin vaikeata pitäisi olla terveydenhuollossakaan. Tehdään 5-10 v suunnitelma palkkoihin, joita aikaajoin tarkistetaan tietyillä kriteereillä. Tavoitteelliset työhyvinvointimittarit, joita vuosittain arvioidaan ja johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Lisänä
koen, että riippuen aina ajan
haasteista, kuin nyt Koronakin
tuo paineita sairaaloihin, tu-

mistella. Onnistuminen edellyttää hyväksyttyjen toimenpiteiden toimeenpanoa niin, että nouseva kustannuskehitys
saadaan hillittyä. Tähän työhön tarvitaan hyvinvointialueen johdon innovointikykyä ja
luottamuselinten oikea-aikaista päätöksentekoa. Tuottavuusohjelman toteuttamisen
tarve tuskin katoaa mihinkään
vaikka valtio rahoittaa toiminnan tulevaisuudessa. Kyse on
pitkälti priorisoinnista eli mihin palveluihin ja toimintoihin nuo eduskunnan hyväksymät hyvinvointialueen käytössä olevat määrärahat kohdennetaan. Kyse on myös siitä, miten priorisointi toteutetaan?
Pidän tärkeänä, että talousperustaa vahvistetaan kestävillä
ratkaisuilla kuten tuotantorakenteen kehittämisellä, palvelurakenteen muutoksilla, ennustemallien käyttöönotolla,
toimintatapojen uudistuksilla ja tuottavuutta kohottavilla toimenpiteillä. Samalla niiden tulisi tuottaa alueen kun-

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20.

Alue, jolla vaalimainostaminen kielletty
talaisille hyvinvointia ja tarpeenmukaisia palveluja. Arvelen, että hyvinvointialueen
verotusoikeus nousee keskusteluihin aluevaalien jälkeen.
Mielestäni hyvinvointialueen
verotusoikeudesta on tarpeen
pidättäytyä ennen kuin tutkitusti tiedetään, minkälaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia hyvinvointialuemallilla on
ja miten kunnat selviävät lakisääteisistä tehtävistään.
Pirjo Vainio
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveystieteiden maisteri
Aluevaaliehdokas, Kok.
Keusoten yhtymähallituksen
jäsen

Aluevaalit

2022

lee ottaa käyttöön tulospalkkaus Tehohoitoon, ym. tahoille, jotka joutuvat äärirajoilla resursoimaan. Tulospalkkauksessa tulee huomioida myös riittävä hoidollinen resurssi määrällisesti.
Pitkään luottamustehtävissä olleena ymmärrän kyllä, ettei ole resursseja maksaa äkisti
500-1000 € / kk liksaa jokaiselle. Pidemmällä tähtäyksellä se
kyllä onnistuu. Samalla hoitoalan työn kiinnostus myös siltä osin kasvaisi. Alalle hakeudutaan ja niin myös henkilöstöresurssit paranevat. Ei tämä
mitään tähtitiedettä ole.
Pitkään HUS/HYKS erikoissairaanhoidossa työskennelleenä kyllä hävettää nykymenon vastuuttomuus parantaa hoitohenkilöstön resursseja. Ihmisten ja yritystenkin

vastuuttomuus välittää Korona suosituksista ja rajoituksista, itsekkyys toimia yhteiskunnassamme muista välittämättä. Ei tunneta huolta hoitajien
jaksamisesta tai että tartuttaa
muita. Ei huoleta, että sairaalassa joudutaan priorisoimaan
muuta vaativaa hoitoa.
Kirjoituksellani en halua
syyllistää, vaan hakea ymmärrettäviä ja kannustavia rakennusaineita tähän haastavaan
aikaan ja tulevaisuudenkin
huomioimiseen.
Eletään terveysturvallisesti!
Jaksamista hoitohenkilöstölle arvoisassa työssänne!
Antton Hägglund
Erik.sh / Eläkkeellä
Keusoten valtuutettu
Aluevaaliehdokas
Keski-Uusimaa

on ikäihmisiä ja monisairaita,
joille yllä mainittu virtuaali- tai
puhelinkohtaaminen ei sovi.
Nyt luotu kylmä virtuaalinen tapa ja pyrkimys hoitaa
koko väestö on tuhoon tuomittu. Keusotessa toteutettu
terveyspalveluiden kahtiajako
on tosiasia. Tämä jako on vastoin kaikkea hallituksen eduskunnalle tuoman Sote-uudistuksen henkeä ja käytäntöä.
Asiasta nousee vielä kova taistelu, kun päästään Sotessa toteutusvaiheeseen.
Missään tapauksessa edellä
kuvattua asiantilaa ja sen käytäntöä ei saa jatkaa ja hyväksyä vallitsevaksi menetelmäksi ikäihmisten ja monisairaiden
kohdalla. On se nyt merkillistä,
että ikääntyneitä ja monisairai-

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

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

ta asiakkaita syrjitään näin räikeästi. Ikäihmisten perusoikeus on niin tahtoessaan päästä lääkäriin ja sitä päätöstä ei
ulkoisteta kenellekään. Lääkäri sitten lopulta päättää hoidetaanko ja mitenkä.
Jo vuonna 2019 käytiin kirjoituksissa keskusteluja Keusoten tulevaisuuden suunnitelmista. Puhelimeen vastaavilla ja nettiä hoitavilla henkilöillä tulee olla kaksi eri linjaa kokopäiväisinä, eikä saa olla henkilö, joka päätoimisesti
hoitaa muita tehtäviään. Nykyinen käytäntö, että hoitaja
vastaanottaa jo ovella tai hoidontarvearvioinnissa potilaan,
on asiakasta aliarvioivaa ja halventavaksi koettua toimintaa.
Kuulustelu alkaa jo ovesta si-

sään astuttaessa, pahimmassa tapauksessa on jopa kolme
henkilöä tenttaamassa: ”Mikä
teitä vaivaa?” Riittää, kun asiakkaalta tiedustellaan, minkä
alan lääkäriä olette tulossa tapaamaan. Asiakas kyllä ilmoittaa tiedustelijalle minkä tasoista palvelua hän hakee.
Hoitajalla tai arvioitsijalla ei
ole oikeutta päättää, haluaako potilas tavata lääkärin. Potilaan oikeus on päättää, pyrkiikö hän lääkärin vai jonkin
muun hoitohenkilön tapaamiseen. Kyseessä ovat perusoikeudet, joita Keusotella ei ole
oikeus muuttaa omien järjestelmiensä mukaan. Järjestelmä
on rakennettava asiakkaan tarpeista lähtien, ei Keusoten tarpeista.

Nykyään tk:n ovesta sisään
astuessaan ja kuulustelijoista
selvittyään, asiakas ihmettelee,
että missä ovat potilaat. Odotustiloissa on vain pari potilasta. Hän näkee 2-3 virkailijaa
keskustelevan tyhjien käytävien risteyskohdissa tai toimenpideovien tuntumassa. Hän
ei tiedä, että potilaat on tehokkaasti ulkoistettu koteihinsa rakentamalla nelinkertaiset
muurit hoitoon pääsyyn verrattaessa entiseen tapaan. Hänen on syytä oivaltaa, että nykyisellä järjestelmällä Mäntsälässä ei kohta ole terveyskeskusta ainakaan nykymuotoisena. Arvokkaita vasta kunnostettuja tiloja ei yksinkertaisesti kannata pitää tyhjillään. Voi Luojani anna meille

Aluevaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 12. – 18.1.2022.
Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän Citymarketin ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:
ke - pe 12. – 14.1.2022 klo 9 – 18
la - su 15. – 16.1.2022 klo 10 – 16
ma - ti 17. – 18.1.2022 klo 9 – 20

!
!
!
!

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

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

18.1.2022 klo 15 - 19

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 12.1. –
18.1.2022 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli
äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu
kotiäänestyksen piiriin.
1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

LAITOSÄÄNESTYS
Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien
palvelutalossa, Mainiokoti Havukodossa, Iloisen Mielen Puiston tehostetun palveluasumisen
yksikössä ja Kellokosken sairaalan Ohkolan sairaalakiinteistössä.
ILMOITUSKORTTI
Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite
on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 5530.

Matti Ahonen
Omaishoitaja

Vaalimainosten paikka

ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän Citymarket (osoite
Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja
Sälinkään koulu.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta,
kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

voimia ymmärtää tätä nykyaikaista viisautta, joka sivuuttaa
kaiken inhimillisyyden tekniikan alttarille.

!

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti
klo 20.00 saakka.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös
omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Keusoten etä-terveyspalvelut?
Terveyskeskuksen asiakkaista noin 60 % saa nopean ja
tehokkaan virtuaalipalvelun
Mäntsälän Keusotelta. Tällöin
on kysymyksessä yksinkertaiset netissä ja puhelimessa tunnistettavat sairaudet, jotka eivät vaadi lääkärin tapaamista
ja kohtaamista. On väitetty, että kustannuksia säästetään 70
% verrattuna potilaan kohtaamiseen.
Nykyisestä käytännöstä
puuttuu perusarvoista tärkein
ja vaikuttavin, eli inhimillinen
kohtaaminen. Hoitotarpeen
määrittelevän lääkärin kanssa
kokonaisvaltainen kanssakäyminen, potilaan tuntoja peilaavan ja huomioonottavan hoitotavan määrittely, ei onnistu
tällä tavoin. Ja 40 % asiakkaista
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Kestävä taloudenhoito turvaa palvelut hyvinvointialueella
Sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Kasvua selittävät
muun muassa väestörakenteen muutos, palvelutarpeen
kasvu ja uudet velvoitteet. Kehitys näkyy myös Keusotessa, sillä sen tilinpäätökset ovat
ylittäneet vuosittain hyväksytyn talousarvion. Samalla tuottavuusohjelman säästöjen kertyminen määräaikaan mennessä lienee epätodennäköistä. Näiden perusteella kustannuskehityksen kasvussa näyttäisi olevan vähän laantumisen merkkejä. Kuntayhtymän
valmisteluvaiheessa eräs entinen kaupunginjohtaja selvitysmiehen ominaisuudessa arvioi,
että Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueyksiköllä olisi mahdollisuus 22 49 M€:n säästöpotentiaaliin,
kunhan vain kuntien sosiaalija terveystoimialat yhdistettäisiin. Kuntayhtymä perustettiin
vuonna 2018, mutta tuon säästöpotentiaalin lunastaminen
tuntuu unohtuneen jonnekin.
Vuonna 2023 aloittavan hyvinvointialueen rahoittaja on
valtio. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tuleva rahoi-

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.
HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA
Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa

ilmaisen väliaikaisen henkilökortin. Mikäli äänestäjä käyttää maskia, on henkilöllisyyden
tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.
ULKOMAINONTA
Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty
vaalimainostelineiden sijainti.
Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.
Aluevaaleissa 2022 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin
neljään paikkaan:
1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys
Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman
palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, tiedustelut Jyrki
Mäklin puh. 040-314 6869. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tieHYWXIPPEOIWOYWZEEPMPEYXEOYRRERWMLXIIVMPXʞTYLWMVOOYQEOIPE$QERXWEPEƼ
KIRJEÄÄNESTYS
Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti ulkomailla
asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa
Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu aluevaalien 2022 osalta on auennut 23.10.2021.
LXXTWZEEPMXƼOMVNIEERIWX]W
Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 23.12.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän
ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.
COVID-19 TILANTEEN VAIKUTUS ALUEVAALIEN ÄÄNESTYSTILANTEISIIN
Sekä ennakkoäänestys- että varsinaisen vaalipäivän osalta äänestyspaikoilla huomioidaan
äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus ja noudatetaan voimassa olevia OM ja THL ohjeita ja suosituksia. Äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä ja maskeja niitä tarvitseville. Karanteenissa olevat voivat myös pyytää kotiäänestystä (ks. tarkemmin kohta Kotiäänestys).
Äänestäjien toivotaan mahdollisuuksien mukaan välttämään ruuhkien ja jonojen muodostumista, jotta turvavälit säilyvät. Tarkempaa ohjeistusta annetaan lähempänä vaaleja huomioiden ajankohdan alueellinen koronatilanne. Äänestyspaikoilla noudatetaan vaalivirkailijoiden
ohjeita.
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Anna lahjaksi hemmottelua ja hyvää oloa
BD Medical
KASVOHOITO ja
LED-TERAPIA

oletko
kokeillut jo
led-valohoitoa?
sininen led

415 nm
tWÊIFOUÊÊUVMFIEVLTJB
tSBVIPJUUBBÊSUZOZUUÊJIPB
tIFSLÊMMF LVJWBMMFKBBLOFJIPMMF

95€

punainen led

630 nm
tJIPOVVEJTUBNJOFOKBBOUJBHJOH
tUFIPTUBBLPMMBHFFOJTZOUFFTJÊ
tUBTPJUUBBQJHNFOUUJIÊJSJÚJUÊ

(norm: 129€)

violetti led

420 nm
tBLOF SVVTVåOOJKBQFSJPSBBMJEFSNBUJJUUJ
tBOUJTFQUJOFO UVIPBBNJLSPCFKB
tIÊJWZUUÊÊBSQJLVEPTUB

Hoito sisältää:

alkupuhdistus, kuorinta
hapolla, LED-terapia,
kulmien siistintä, kasvojen
& dekolteen hieronta
naamioilla, hoitovoiteet.

HydraFacial
Clean & Hydrate
-hoito
+ LED-terapia
Hoidon kesto n. 45 min.
Kuorinta, puhdistus, mustaja valkopäiden tyhjennys
sekä tehoaineiden imeytys +
LED-valoterapia.

89€
(norm: 135€)

LAHJAKORTTI ON TÄYDELLINEN
JOULULAHJA LÄHEISELLESI
Avoin lahjakortti käy kaikkiin
hoitoihimme ja tuotteisiin.
Osta lahjakorttimme suoraan nettisivuiltamme
mme
e
ja tulosta samantien se itsellesi!
Kaikille lahjakortin ostajille BD Medical Sensitive naamio (15ml) lahjaksi

MEILLÄ PIPOL’S
BAZAAR LAUKKUJEN
JÄLLEENMYYNTI
UPEITA LAUKKUJA JA
MEIKKIPUSSUKOITA
Saatavana useissa väreissä

Dermalux
kasvohoito

Palkittua
LED-valoterapiaa

69€

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

(norm: 89€)

Hoito sis. alkupuhdistus, AHA-peeling
& Dermalux LED-valoterapia

Hoito sopii
-ihon ikääntymisen muutokset
-hyperpigmentaatio
-ihon punoitus / couperosa
-akne / ruusufinni
-atooppinen iho / psoriasis
-kivunlievitys
Ei vaadi toipumisaikoja.
Kivuton ja turvallinen.
Voidaan tehdä ympärivuotisesti.
Kaikille ihotyypeille.

Hyvää Joulua ja Onnelista Uuutta Vuotta 2022
KAUNEUSHOITOLA

Beauty
Nina

Katarina

MEDICAL CLINIC

T. Nina ja Katarina

TERVETULOA
SKY-KOSMETOLOGIN
OSAAVIIN KÄSIIN
AVOINNA arkisin ja lauantaisin
SOPIMUKSEN MUKAAN
Ajanvaraukset klo 10–20 välillä
Keskuskatu 9, Mäntsälä
ZZZEGPFOLQLFÀ

Olemme
avoinna

22.–23.12.
klo 10–20

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

