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Kaikki renkaat,
huollot,
tarvikkeet

Kiitämme kuluneesta
k l
t
vuodesta
vu
ja toivotamme
Hyvää Joulua ja
onnea vuodelle 2022
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!

Kotoapteekin henkilökunta
kiittää asiakkaitaan
kuluneesta vuodesta
ja toivottaa
Rauhallista Joulua sekä
oikein Hyvää Uutta Vuotta 2022
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Kuva Iida Latvio

Tarkista talvirenkaat
joulureissulle
Korvatunturilta saamamme
tiedon mukaan joulupukki
ehtii vielä pakata rekeen talvirenkaat autoilijoille – tarvittaessa hän lähettää ne
matkaan paikallisen rengasliikkeen kautta.
– Nyt on hyvä aika tarkastaa talvirenkaiden ja muidenkin rengastarvikkeiden
kunto. Jos puutteita on, tarvikkeet ehtii vielä hyvin uusia ennen joululiikenteeseen
lähtöä, Autonrengasliiton
puheenjohtaja Jarmo Nuora
muistuttaa.
Jouluaatto osuu tänä
vuonna perjantaille, joka on
monelle vapaapäivä. Kolmatta joulupäivää eli Tapaninpäivää puolestaan vietetään
sunnuntaina. Kovinta liikennettä sekä ruuhkia kaupunkien ulos- ja sisäänajoväylille
voidaan odottaa aatonaattona torstaina iltapäivällä sekä
sunnuntaina alkuillasta.
– Pyhät ovat tänä vuonna lyhyet, eli väkeä on paljon
liikkeellä samaan aikaan. Kun
etätöitäkin nyt on totuttu
tekemään hyvin, kannattaa
mahdollisuuksien mukaan
lähteä liikkeelle hieman aikaisemmin ja vastaavasti palata
hieman myöhemmin.
Vuoden Yrittäjänainen Marjo Havurinne liiketilassaan.

Paikkaussarja
ei kestä ikuisesti

Mäntsälän Vuoden Yrittäjänainen
kiinteistövälittäjä Marjo Havurinne
Iida Latvio
Lokakuussa Mäntsälän Yrittäjänaisten yhdistys kokoontui juhlistamaan valtakunnallista Yrittäjänaisten päivää. Hirvitalossa järjestetyssä tilaisuudessa paitsi illallistettiin myös jaettiin erilaisia
kunnianosoituksia.
Yhdistys valitsee jäseniensä joukosta vuosittain Vuoden Yrittäjänaisen eli Sallin.
Palkinto on saanut nimensä vuonna 1964 perustetun
yhdistyksen ensimmäisen
puheenjohtajan Salli Virtasen mukaan. Vuoden Salliksi valittiin tänä vuonna Marjo Havurinne. Hänen yrityksensä Marjokoti on yhden
naisen kiinteistövälitysyritys,
jonka toimipiste sijaitsee Keskuskadulla.
Havurinne perusti yrityksen vuodenvaihteessa 20142015. Havurinne on haaveillut kiinteistövälittäjän ammatista nuoresta alkaen. Sopiva tilaisuus haaveen toteuttamiselle avautui reilu kymmenen vuotta sitten,
jolloin Havurinne aloitti OP
Kodin työntekijänä. Vuodet
Osuuspankilla olivat Havurinteen mukaan opettavaisia
ja arvokkaita. Oman yrityksen perustaminen kuitenkin
houkutteli.

Koronaepidemia on hankaloittanut useiden pienyritysten toimintaa. Havurinteellä töitä on kuitenkin riittänyt hyvin lukuunottamatta
epidemian ensimmäisiä kuukausia. Mäntsälä on kasvava
kunta, jonne hakeudutaan
asumaan tällä hetkellä erityisesti pääkaupunkiseudulta.
Etätyön ja -opiskelujen
vuoksi kaivataan väljempää ja tilavampaa asumista.
Kun kotoa poistutaan aiempaa harvemmin, oma piha
tulee erityisesti lapsiperheissä tarpeeseen. Lisäksi etätyö
on mahdollistanut myös sen,
että koti voi olla kauempanakin työpaikasta. Pidempi
työmatka ei haittaa, kun sitä
ei tarvitse kulkea joka päivä.
Mäntsälän lisäksi Havurinne myy paljon asuntoja myös
lähikunnista. Alunperin Keravalta kotoisin oleva kiinteistövälittäjä tuntee Keski-Uusimaan alueen hyvin. Kauempanakin sijaitsevia myyntikohteita on ollut, eräskin
tuttava pyysi Havurinnettä
Viitasaarella sijainneen asuntonsa välittäjäksi.
Havurinne pitää työstään.
Vaikka Osuuspankissa vietetyt vuodet olivat arvokkaita, nauttii Havurinne siitä,
että yrittäjänä hän saa tehdä juuri sitä, mikä tuntuu hy-

Kuva Iida Latvio

Marjokodin liiketila sijaitsee Keskuskadulla.

vältä. Aiemmassa työpaikassa työnkuvaan kuului kiinteistövälityksen lisäksi myös
pankkipalveluiden myymistä. Yrittäjänä puolestaan voi
keskittyä täysin kiinteistövälitykseen.
Havurinne mainitsee myös
työn epävarmuuden ja vaihtelevuuden. On sopeuduttava siihen, että toisinaan töitä
on niin paljon kuin vain eh-

tii tehdä, mutta seuraavaksi voi tulla ajanjakso, jolloin
asuntomarkkinoilla on hiljaista. Esimerkiksi joulun alla
on tyypillisesti rauhallisempaa. Alalla tulotkin vaihtelevat kuukausittain suuresti.
Vuoden Salli -palkinnosta
Havurinne on otettu. Hän korostaa, että muilta yrittäjiltä
tai asiakkailta saatu tunnustus lämmittää aina mieltä.

Auton tärkeimmät osat on
hyvä käydä läpi ajoissa ennen
matkaa. Tarkastamisen voi
aloittaa talvirenkaista. Lain
vaatima pienin urasyvyys on
3 mm, mutta yleisenä turvasyvyytenä pidetään 5 mm.
Sitä matalammat urat eivät
enää pidä sohjossa kunnolla.
– Jos renkaiden urat alkavat olla viiden millin tuntumassa, renkaat on hyvä uusia. Nyt on hyvä hetki kirjoittaa pukille ja pyytää turvallista joululahjaa, Nuora sanoo.
Renkaiden ohessa tarkastuskierrokselle kuuluvat
myös vararengas sekä vaihtovälineet. Niiden sijainti ja
kunto on parasta tarkastaa,
ennen kuin niitä tarvitaan.
– Yhä useammassa autossa
on nykyisin vararenkaan tilalla paikkasarja, jonka käyttöikä on noin kuusi vuotta. Jos
se ylittyy tai sarjan ikä ei ole
tiedossa, se kannattaa varmuuden vuoksi uusia.
Renkaista on hyvä tarkastaa manuaalisesti myös rengaspaineet. Auton ohjekirjasta tai kuljettajan oven
karmista löytyvät suositukset rengaspaineiksi. Pakkasilla paineet kannattaa säätää 0,2 baria suositusta korkeammaksi.
– Kylmässä rengaspaine laskee, joten kannattaa ottaa hieman ennakkoa ylöspäin. Hieman korkeampi paine on perusteltu myös siksi, että joulureissulla auto on usein pakattu täyteen, ja tällöin on syytä
noudattaa vähintäänkin auton täyden kuorman painetta.
Oikea rengaspaine vakauttaa ajoa ja säästää rengas-

ta sekä polttoainetta. Haittaa tai vaaraa hieman tavallista korkeammista paineista ei ole.

Varaudu kylmään
ja muista turvavälit
Joulukuun alku on vietetty
kylmissä keleissä. Sääennuste lupaa jo lauhempaa, mutta tien päälle on varauduttava talven mukaan.
– Lämmintä vaatetta on
varattava ehdottomasti mukaan. Jos autoon tulee moottorivika, ilman lämmitystä
auto muuttuu nopeasti jääkylmäksi apua odotellessa.
Ennen matkaa on hyvä tarkastaa lasinpesunesteen sopivuus pakkasille. Lyhyiden
päivien kaudella erityisen tärkeää on pitää huoli näkyvyydestä. Rikkoutuneet polttimot ja tiensä päähän tulleet
tuulilasinpyyhkijät on vaihdettava ennen matkaa.
Kun nämä käy läpi, alkaa
resepti turvalliselle ja mukavalle joulumatkalle olla kasassa. Lähdetään tien päälle
rennolla asenteella ilman kiirettä, Nuora kehottaa.
– Pidetään riittävästi taukoja ja turvavälit kunnossa
niin tien päällä kuin taukopaikoillakin. Haluamme toivottaa mukavaa ja turvallista joulua kaikille.
Tarkasta nämä, aja rauhassa ja nauti joulusta:
1. Jos autoa ei ole huollettu, huollata auto ennen pitempää matkaa. Tarkasta
renkaiden kunto, urien syvyys (talvirenkaassa suositus
vähintään 5 mm) ja nastojen
määrä sekä kunto.
2. Tarkasta lasinpesunesteen määrä ja soveltuvuus
talviolosuhteisiin. Vaihda hiemankin kuluneet pyyhkijänsulat, sillä viirut tuulilasissa
aiheuttavat pimeässä vaarallisia valoheijastumia.
3. Pakkaa painavimmat tavarat sijoitetaan tavaratilan
perälle. Älä pakkaa tavaratilaa takapenkin ylitse, sillä irtotavarat jatkavat kolarissa tai äkkijarrutuksessa matkaansa ja ovat vaarallisia.
4. Moottori- tai rengasvian
sattuessa apua voivat antaa
oma vakuutusyhtiö tai automerkin tiepalvelu. Luotettavaa apua sekä arvion korjaustarpeista saa Autoliiton
tiepalvelusta (0200 8080).
Numerot kannattaa tallettaa puhelimeen tai tulostaa
yhdelle A4-paperille ennen
matkaa.
5. Etenkin moottorivian
sattuessa auto menettää sähkönsä ja kylmenee nopeasti.
Pitkälle matkalle on aina varattava evästä, juotavaa sekä
lämmintä vaatetta. Varaudu
kylmään.
6. Tärkeämpää kuin päästä nopeasti perille on se, että kaikki pääsevät perille. Pyri ajamaan ruuhka-aikojen
ulkopuolella. Varaa aikaa sekä rentoa ja anteeksiantavaa
asennetta.

Vuokrataan
LEGUAN 160 HENKILÖNOSTIN (16m)

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!
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Hyvää Joulua

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

Taksipalvelu Riitta Heikkilä
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Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta 2022!
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1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

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

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

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

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

Kela-kuljetusten palvelutuottaja
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39.90
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JÄÄKIEKKOKYPÄRÄ

59.90

MÄNTSÄLÄ

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

Hyvää Joulua

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

Heikkilän taksit
0400 600 806

040 567 0571
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Invataksit
Taksit
Taksibussit

MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18
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-50%

Meiltä laadukkaat

ILOTULITTEET

24.-26.12.
olemme suljettu.

Hyvää joulua
toivottaa
Kesportin väki

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

Avoinna ark. 9–18, la 9–14

Myynti alkaa
maanantaina 27.12.
klo 9.00
PLUSSA-KORTTI PLUSSA-KORT

703240 1234567 08 9
ASIAKAS ANSSI

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

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

4

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

5

Kuva Elina Alanko

Stressitön jouluvierailu
lemmikin kanssa
Koiran kanssa kyläilyyn ja vieraiden
vastaanottamiseen kannattaa varautua ennalta,
jotta joulu olisi sekä ihmisille että lemmikeille
mahdollisimman miellyttävä. If vinkkaa, mitä
koiran kanssa joulua viettävän kannattaa
erityisesti huomioida.

Aila Paakkisella oli kuvaushetkellä työn alla 1930-40 -luvun perintösohva, joka oli hänelle tuttu jo 20 vuoden takaa, kun
kangas uusittiin ensimmäisen kerran. Työ oli valmistumassa jouluksi.

Yksinyrittäjäpalkinto 2021 Aila Paakkiselle

25 vuotta huonekalujen,
autojen ja veneiden verhoilua
Mäntsälän Yrittäjien Yksinyrittäjäpalkinto 2021
myönnettiin verhoomoalan yrittäjälle Aila
Paakkiselle. Palkinto jaettiin Yrittäjien perinteisessä Y-juhlassa Saaren Kartanon Lusikkalinnassa. Palkinto myönnettiin Paakkiselle pitkästä ja
sinnikkäästä yksinyrittämisestä sekä hyvästä,
ystävällisestä ja ammattitaitoisesta palvelusta.
Elina Alanko kyyditsemistä varten, kertoo
Aila Paakkinen.

Aila Paakkisen yritys on perustettu vuonna 1997. Verhoomo toimii Paakkisen
omakotitalon yhteydessä
omassa verstaassa Mäntsälässä Pornaistentien varrella.
– Yksinyrittäjäpalkinto
oli todellinen yllätys, toteaa
Paakkinen.
Verhoomo Aila Paakkinen
on toiminut ensi vuonna 25
vuotta. Paakkinen on opiskellut verhoilijaksi Rajamäellä ja asunut koko elämänsä
Mäntsälässä.
Verhoomon asiakkaita
ovat enimmäkseen yksityishenkilöt, mutta myös yritykset teettävät verhoiluja.
Työnkuvaan kuuluvat huonekalujen verhoilujen lisäksi autojen ja veneiden sekä
asuntovaunujen ja -autojen
verhoilut.
– Keväällä ja kesällä korjataan usein veneiden kuomuja sekä moottoripyöriin tehdään satulaverhoiluja. Yleisintä on tuolien ja sohvien
uudelleenverhoilu. Erikoisin
ja mieleenpainuvin työ on ollut moottoripyörän sivuvaunuun tehty kuomu koiran

”Olen tyytyväinen
yrittäjän vapauteen
tehdä omaa työtä.”

Verhoomoon tuodaan pääasiassa vanhoja huonekaluja,
usein sellaisia, joissa on tunnearvoa.
– Uusiakin huonekaluja kyllä korjataan, tosin nykyhuonekalut eivät ole valmistettu enää kestämään samalla tavalla, joten ne korvataan mieluummin uusilla kuin korjautetaan, miettii
Paakkinen.
Verhoomossa työ alkaa
tarjouksen laskemisella asiakkaalle.
– Kyselyitä on tullut jo
seuraavista töistä, joten ensi
vuosikin näyttää työtilanteen

osalta hyvältä, sanoo Paakkinen.
Aila Paakkisen verstaassa
on myynnissä erilaisia yrittäjän itsetekemiä tuotteita, kuten sisustustyynyjä, rahi, kangaskasseja, pannulappuja ja
kangaspussukoita.
– Olen tyytyväinen yrittäjän vapauteen tehdä omaa
työtä, saan suunnitella ja rytmittää oman aikani, toteaa
Aila Paakkinen.
– Mäntsälässä on hyvä toimia yrittäjänä. Keskustaan toivoisin pienempiä erikoisliikkeitä, etteivät palvelut katoa
kokonaan, jatkaa Paakkinen.
Kuva Elina Alanko

Useissa perheissä vietetään
tulevaa joulua uuden lemmikin seurassa, sillä poikkeusaikana muun muassa harventuneet sosiaaliset kontaktit
ovat saaneet monet hankkimaan seurakseen koiran. Kotona vietetty aika ja julkisten
paikkojen välttely näkyvät
usein myös erityisesti pentukoirien käytöksessä.
– Vieraat paikat, äänet ja
ihmiset saattavat olla uusia asioita pennulle, jolla ei
ole ollut mahdollisuutta tutustua laajemmin kodin ulkopuoliseen elämään, sanoo
Iﬁn eläinlääkäri ja eläinvakuutusten tuotepäällikkö Heidi
Elomaa.
Ilman valmistautumista
uudenlaiset tilanteet voivat
aiheuttaa lemmikissä yli-innokkuutta tai pelkoa koiran
luonteesta riippuen.
– Vieraiden tervehtiminen
hyppimättä kuuluu koiran
perustaitoihin, mutta opettamisessa on oltava kärsivällinen. Vierasta kannattaa
ohjeistaa kohtaamaan ilosta hyppivä koira tyynesti ja
kääntämään huomio muualle, vaikka koira sitä kohdatessa vaatisi. Pelokkaan koiran
kannattaa antaa tarkkailla tilannetta etäisyydeltä, jotta se
voi ottaa kontaktia vieraisiin
vähitellen, ohjeistaa Elomaa.
Kyläilyn ajaksi koiralle on
hyvä varata tuttu ja turvallinen paikka, johon se voi vetäytyä rauhoittumaan, kun
joulutohina alkaa uuvuttaa.
Koiraa ei kuitenkaan kannata
jättää ainakaan pitkäksi aikaa
odottamaan yksin autoon,
varsinkaan jos keli ja ulkolämpötila ovat kovin talviset.

Tuttu herkku on
turvallinen valinta
Koiran kotiväki tietää parhaiten, millainen ravinto omalle lemmikille sopii. Jouluruoan tähteet eivät kuulu koiran kuppiin, sillä ne aiheut-

tavat hyvin usein vatsaongelmia. Suklaa on koiralle erityisen vaarallista ja voi aiheuttaa pahimmillaan vakavan
myrkytyksen.
– Etenkin lapsille on hyvä korostaa, että koiralle on
tarjolla omat ruoat eikä juuri
mikään ihmisten jouluherkku ole niille sopiva. Turvallisinta on hankkia juhlaherkuksi useampi arjesta tuttu
nami. Jos läheisen lemmikkiä haluaa muistaa jouluna,
varma valinta lahjaksi on koiralelu herkkupaketin sijaan,
vinkkaa Elomaa.
Jos koira pääsee syömään
suuren määrän suklaata, viinirypäleitä tai muita lemmikille hengenvaarallisia elintarvikkeita, on hyvä ottaa yhteyttä etäeläinlääkäriin, joka
voi pyhinäkin arvioida nopeasti tilanteen ja hoidon tarpeen.

Viisi vinkkiä
onnistuneeseen
joulukohtaamiseen
koiraperheessä:
1. Pyri säilyttämään myös
joulukiireessä lemmikille
tuttu rytmi ja rutiinit.
2. Ulkoile koiran kanssa kunnon lenkki ennen vieraiden kohtaamista. Varmista, että koira saa käytyä
tarpeillaan; pentukoira
voi innostuessaan laskea
ilopissat alleen.
3. Varaa tilaa koiran ja vieraiden kohtaamiselle eteisessä. Siirrä syrjemmälle helposti rikkoutuvat tavarat.
Suosi led-kynttilöitä ja vältä näkyville jääviä sähköjohtoröykkiöitä.
4. Nosta myrkylliset joulukukat kuten hyasintti ja amaryllis koiran ulottumattomiin.
5. Ehdota lahjaksi koiran lelua herkkujen sijaan, jos
vieraasi haluaa muistaa
lemmikkiä.

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Rauhaisaa
Joulun
aikaa

toivottaa
Mäntsälän
Eläinlääkäriaseman
henkilökunta

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike
Mäntymäentie 3, 04600 Mäntsälä
p. 0201 750 100 evidensia.fi
Avoinna ma–to 8–20, pe 8–18

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

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

Autosähkötöiden

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

Hyvää Joulua!
Ari Mellin 0400 826 200
Miko Mellin 0405 496 702
Jami Mellin 0405 496 703

Kiitos kuluneesta vuodesta!!
Pihatyöt ja metsätyöt

Tmi T.T Niemi

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

Hyvää Joulua
ja menestystä
vuodelle 2022!

22.12.2021
rahtarit.fi

-Rahtarit ry

Myytävänä taiteilija Ensio Kohosen

KOSKIMAISEMA
NUMMISISTA
-seinälautanen
Soita p. 040 730 6430 ja tee tarjous!

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

Iloista joulua!
Meiltä saat kaikki taloushallinnon palvelut saman
katon alta. Asiantuntijoidemme kanssa liiketoiminnan
ennakoitavuus lisääntyy, ja yrityksesi tulevaisuuden
suunnittelu on helpompaa.

Verhoilutyössä yksi tärkeä työvaihe on kuvioidun kankaan kuvioiden kohdistaminen.

K läil ajaksi
Kyläilyn
j k i koiralle
k i ll on hyvä
h ä varata tuttu ja
j turvallinen
lli
paikka, johon se voi vetäytyä rauhoittumaan, kun joulutohina alkaa uuvuttaa.
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t/SP

Oikein rauhallista
Joulunaikaa
ja kiitos
tästä vuodesta!

Lehdessä tänään:
en
Vuoden Yrittäjänain
.. s. 2
Marjo Havurinne .......................

Täyden palvelun
ja
autokorjaamo saaja
sähkötöiden erikoiso

Hyvää joulua ja
sta vuodesta!
kiitos kulunee
Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126

Yksinyrittäjäpalkinto
...... s. 4
Aila Paakkiselle .......................
www.valolk v.ﬁ
VALOlkv

Sirkus Siriuksen
........ s. 8–9
pikkujoulut .......................

8–19, to-pe 8–17
Avoinna: ma-ke
.com/carpojat
www.facebook
net.com
carpojat@msoy

Kaikki renkaat,
huollot,
tarvikkeet
esta
Kiitämme kulune
amme
vu
vuodesta ja toivot
Hyvää Joulua ja
2022
onnea vuodelle
24 / 7
OSTA NETISTÄ
VARAA AIKA TAI
ä / ajanvaraus
euromaster / mäntsäl
T
MÄNTSÄLÄN RENKAA

Oy

HYVISSÄ KÄSISSÄ
Mäntsälä
Maisalantie 16,
euromaster.fi
vaihdon (5 l
nesteiden
mm. öljyn ja öljynsuodattimen
P. 0400 869 939
suodatin ja vaihtotyö),pesu),
aster.com Sis.
ja
Total-öljyä 5W40,
kytkin, jäähdytys
tarkistukset (jarru, ilmanpaineiden tarkastuksen,
arto.kauppinen@eurom
ja
7.30-18,
renkaiden kunnon
tarkastuksen.
alustan kunnon
Palvelemme ma-pe
LOA!

henkilökunta
Kotoapteekin
kiittää asiakkaitaan
sta
kuluneesta vuode
ja toivottaa
sekä
Rauhallista Joulua Vuotta 2022
oikein Hyvää Uutta
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MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRANVAALI

Tapahtumakalenteri
Verkkosivut mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook Mäntsälän seurakunta
Instagram @mantsalansrk
YouTube Mäntsälän seurakunta
AJANKOHTAISTA TIETOA KORONAVIRUSTILANTEESTA
Koronatilanteen pahentuessa Mäntsälän seurakunta ottaa koronapassin osittain käyttöön muun muassa
konserttien osalta. Tilaisuuksissamme on myös henkilöja tilarajoituksia. Lisäksi suosittelemme vahvasti maskien käyttöä. Lue lisää verkkosivuiltamme www.mantsalanseurakunta.ﬁ.
JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
Pe 24.12. klo 13 ja klo 14 Perheiden aattohartaudet kirkossa. Hartaudet toimittavat liturgi Tarja Meijer,
avustava pappi Jussi Hokkanen ja kanttori Mirjam Odé.
Mukana soittajia ja laulajia sekä pieniä seurakuntalaisia.
Hartaus klo 14 välitetään myös suorana verkkolähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalla. Haluaisitko lentää enkelin siivin tai tähystää tähtiä paimenten kanssa?
Tervetuloa kaikenikäiset esiintymään kuvaelmaan! Lisätietoa ja ilmoittautumiset Tarja Meijerille p.040 743
3253, tarja.meijer@evl.ﬁ.
Pe 24.12. klo 15.30 Jouluaaton hartaus kirkossa. Hartauden toimittavat liturgi Mikko Seppälä ja kanttori Johanna Linna, laulu Minna Blom. Hartaus välitetään
myös suorana verkkolähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalla.
La 25.12. klo 7 Jouluaamun messu kirkossa. Messun
toimittavat liturgi Teemu Saarinen, avustava pappi Jussi Hokkanen, kanttori Johanna Linna sekä Kirkkokuoro.
Messu välitetään myös suorana verkkolähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalla.
Su 26.12. klo 10 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus kirkossa. Jumalanpalveluksen toimittavat liturgi
Päivi Laalo, avustava pappi Riikka Näätänen ja kanttori Mirjam Odé.
Pe 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton musiikkihartaus kirkossa. Mukana kanttori Johanna Linna ja pappi Riikka Pajunen.
La 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu kirkossa.
Messun toimittavat liturgi Päivi Laalo, avustava pappi
Riikka Pajunen ja kanttori Johanna Linna.
Su 2.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, jonka
toimittavat liturgi Teemu Saarinen ja kanttori Johanna Linna.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Tarja Meijer, avustava pappi Riikka Pajunen ja kanttori Johanna Linna.
Su 9.1. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Riikka Pajunen, avustava pappi Teemu Saarinen ja
kanttori Johanna Linna.
JOULUKONSERTIT
Jouluyön konsertti pe 24.12. klo 22 kirkossa. Sopraanot Minna Blom ja Enni Pöykkö, tenori Ville Kinnunen
ja urkuri Johanna Linna esittävät joulumusiikkia. Vapaa
pääsy. Koronapassi tulee esittää kirkon ovella yhdessä
henkilöllisyystodistuksen kanssa.
TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Raamattupiiri ma 10.1. klo 13 seurakuntakeskuksen
alasalissa.
Rukous- ja raamattupiiri ma 10.1. klo 18.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Ikäkeskiviikko ke 12.1. klo 10 seurakuntakeskuksen
salissa. Päivän vieras diakoni Raija Naukkarinen kertoo
kutsumuksestaan ja työstään Mäntsälän seurakunnassa. Tarjolla on myös lounasta 6 euron hintaan. Tervetuloa nauttimaan hengen, sielun ja ruumiin ruokaa!
KIRKKOHERRANVAALI
Vaalipaneeli to 13.1. klo 18 Mäntsälän kirkossa (koronatilanteen salliessa) ja suoran verkkolähetyksen välityksellä seurakunnan YouTube-kanavalla. Kirkkoherranvaalin haastatteluihin valittuihin ehdokkaisiin Veikko Karhumaahan, Tarja Meijeriin, Teemu Saariseen ja
Kari Tuoviseen on mahdollisuus tutustua vaalipaneelissa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Seurakuntalaiset voivat esittää etukäteen kysymyksiä ehdokkaille ma
10.1. mennessä viemällä paperille kirjoitetun kysymyksen kirkkoherranviraston postiluukkuun tai kirjoittamalla kysymyksen seurakunnan verkkosivujen palautelomakkeeseen www.mantsalanseurakunta.ﬁ/palaute.
Kaikki saadut kysymykset käydään läpi ja lajitellaan eri
teemojen mukaan. Vaalipaneelissa kysymyksiä pyritään

nostamaan esiin mahdollisimman monipuolisesti.
Lisätietoa kirkkoherranvaalista sekä hakijoiden videoesittelyt ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantsalanseurakunta.ﬁ/kirkkoherranvaali.
ILMOITTAUDU
Tule koelauluun! Mäntsälän seurakunnan Oratoriokuoro alkaa valmistamaan uutta teosta, joka on J.
S. Bachin Johannespassio. Otamme jälleen uusia laulajia uuteen produktioon – erityisesti miesääniä sekä tenoriin että bassoon. Koelaulut järjestetään su 16.1. klo
11.45 alkaen kirkossa. Koelaulussa lauletaan säestyksetön yksinlaulu (klassinen laulu, virsi, kansanlaulu). Koelaulu kestää noin 5–10 minuuttia. Laulajalla on hyvä olla aikaisempaa kuorokokemusta tai laulaja on laulanut
aikaisemmin Bachin teoksia. Laulaja pystyy itsenäiseen
harjoitteluun ja lukee nuotteja. Ilmoittautuminen koelauluun ja lisätiedot kuoronjohtaja Mirjam Odélta sähköpostitse mirjam.ode@evl.ﬁ to 23.12. mennessä.
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.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Iltaperhekerho maanantaisin 10.1. alkaen klo 17–19
seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin 11.1. alkaen
klo 9.30–11.30 Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin
11.1. alkaen klo 10–12 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin
12.1. alkaen klo 9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Jokelanseudun perhekerho torstaisin 13.1. alkaen
klo 9–11 kerhotalolla, Jussilanmäki 3.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin 18.1. alkaen klo 13.30–
15.30 Wanhalla ja keskiviikkoisin 19.1. alkaen klo 13.30–
15.30 Hyökännummen kerhotalolla.
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
APUA JA TUKEA
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.
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.
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

Tutustu ehdokkaisiin
seurakunnan verkkosivuilla:
WWW.MANTSALANSEURAKUNTA.FI/
KIRKKOHERRANVAALI
ja tule tapaamaan heitä koronatilanteen salliessa
vaalipaneeliin Mäntsälän kirkkoon to 13.1. klo 18 tai
katso lähetys suorana seurakunnan YouTube-kanavalla.

Joulun aika
-1Joulun aika ihana,
on jälleen meitä lähellä.
Muistot kiirii lapsuusaikaan,
sekä Joulun tuomaan taikaan.
Valot kuusten kynttiläin,
tuo lämmöntunteen sisällein.
Jouluaaton hämärässä,
tähtitaivaan tuikinnassa,
monet Joulut entiset,
tulee silloin mielehen.
-2Kuulen pientä töminää,
joku oveen kolkuttaa.
Kukahan se siellä lienee,
askeleeni luokseen vienee.
Pukki punaviittainen,
sekä valkopartainen,
kera tontun pienoisen.
Astuu sisään eteiseen,
kera lahjakääröineen.
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Neljä hakijaa haastatteluihin Mäntsälän
seurakunnan kirkkoherran virantäytössä
Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8. joulukuuta valinnut
kirkkoherran viran hakijoista
neljä hakijaa haastatteluihin.
He ovat Veikko Karhumaa,
Tarja Meijer, Teemu Saarinen
ja Kari Tuovinen. Virkaa haki
seitsemän henkilöä.
Kirkkoherranvaali toteutetaan välillisenä vaalina eli
kirkkoherran valitsee Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuusto keskiviikkona 9.2.2022
pidettävässä kokouksessaan.
Kirkkoneuvosto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut
valmistelutyöryhmän jäsenet
haastattelevat hakijat joulukuussa ja tekevät valinnasta
esityksen kirkkovaltuustolle

tammikuun lopussa.
Kirkkoherran virka tuli
avoimeksi Mäntsälän seurakunnan kirkkoherra Mikko
Seppälän siirtyessä eläkkeelle 1.5.2022 alkaen.

Tutustu ehdokkaisiin
Seurakunnan verkkosivuille
www.mantsalanseurakunta.
ﬁ/kirkkoherranvaali on päivitetty esittelyvideot kaikista
haastatteluun valituista neljästä ehdokkaasta. Videoiden lisäksi esittelyt voi lukea
myös tekstimuodossa.

Vaalipaneeli yleisölle
Haastatteluun valittuihin ehdokkaisiin on mahdollisuus

tutustua myös vaalipaneelissa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 13.
tammikuuta klo 18 Mäntsälän kirkossa (koronatilanteen
salliessa) tai suoran verkkolähetyksen välityksellä seurakunnan YouTube-kanavalla.
Seurakuntalaiset voivat
esittää etukäteen kysymyksiä ehdokkaille ma 10.1.2022
mennessä viemällä paperille
kirjoitetun kysymyksen kirkkoherranviraston postiluukkuun (Urheilutie 1) tai kirjoittamalla kysymyksen seurakunnan verkkosivujen palautelomakkeeseen www.
mantsalanseurakunta.ﬁ/palaute.
Kaikki saadut kysymykset
käydään läpi ja lajitellaan eri

teemojen mukaan. Vaalipaneelissa kysymyksiä pyritään
nostamaan esiin mahdollisimman monipuolisesti.

Mäntsäläläinen Virve Nurminen kirjoitti esikoisteoksensa, 600-sivuisen romaanin Yksi taival ja kaksi polkua, jäätyään eläkkeelle.
– Työskentelin taloushallinnon parissa 48 vuotta, ja
niistä viimeiset vuosikymmenet tilitoimistoalan rautaise-

na ammattilaisena, ja myös
esimiehenä. Nyt minulla on
vihdoin ollut aikaa palata
numeroiden parista nuoruuden aikaiseen harrastukseeni, eli historiallisten romaanien kirjoittamiseen. Toivon
myös, että voisin jatkaa kirjoittamista vielä pitkään, ja
että myös lukijat oliet
sivat kiinnostuneisi
ta näistä tarinoista,
kertoo
k
Virve Nurminen.
m
Ensimmäinen julkkaistu romaani ”Yk-

Kirja kertoo
1800-luvun
PohjoisAmerikasta.
Mukana on sekä
jännitystä, että
romantiikkaa.
Kirja on
myynnissä
Mäntsälän Kipakirjakaupassa.

-4Kirkkomme kaunis Mäntsälän,
luo sisäänsä jouluisen tunnelman.
Sen holvikaaret katossa,
voivat paljon meille kertoa,
menneistä vuosisadoista,
pitäjämme elämästä
ja sen vanhoista tavoista.

si taival ja kaksi polkua”, on
suunnattu enemmän kaiken
ikäisille naisille, mutta myös
miehet ovat sitä mielenkiinnolla lukeneet.
– Jotta nekin, jotka eivät
yleensä ole kiinnostuneita
lukemisesta, pääsisivät lukemisen makuun. Halusin että
romaanin kirjallinen ilmaisu
olisi selkeää ja helposti luettavaa, ja siihen olen pyrkinyt,
miettii Nurminen.
– Olen aina ollut kiinnostunut Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historiasta ja kohtalosta, ja jo vuosikymmeniä sitten kirjoitin tämän tarinan eräästä meillä
vähemmän tunnetusta intiaaniheimosta. Eläkkeelle jäätyäni, tein romaaniin vielä
joitakin viimeistelyjä, ja päätin lopulta julkaista sen, jatkaa Virve Nurminen.
Tarinassa onkin jotain aivan muuta, kuin mitä vanhoissa villin lännen elokuvissa olemme tottuneet näkemään. Kirja on ﬁktiivinen

Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Lisätietoa vaalista
Vaalia valmistelee seurakunnassa kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Puustinen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Matalamäki, kirkkovaltuuston jäsen
Saija Hellström, kirkkoherra
Mikko Seppälä, talousjohtaja Helena Nieminen sekä kapitulin määräämänä vaalin
valmistelijana Nurmijärven
seurakunnan kirkkoherra Ari
Tuhkanen.

Mäntsäläläisen Virve Nurmisen esikoisteos ilmestyi

-3Tonttu hiippalakkinen,
jakaa lahjat jokaisen.
Aattoilta verraton,
kaikilla taas ollut on.
Valot kuusen kynttiläin,
kaikilla on hyvä näin.
Isä lukee sanomaa,
raamatun nyt kertomaa.
Pieni Joulun lapsonen,
syntynyt on seimehen.

rakkaustarina ja eräänlainen
matkakertomus, mutta vahvan mystiikan sävyttämä juoni linkittyy silti myös historiallisiin tosiasioihin ja -tapahtumiin.
Tarinalle on tulossa jatkoa,
jossa selviää myös kirjan päähenkilöiden myöhemmät
vaiheet.

Liike suljettu vkon 52

Rauhallista
Joulunaikaa
Mäntsälän Hymyhammas kiittää
asiakkaitaan menneestä vuodesta
ja toivottaa kaikille
hyvää ja rauhallista joulunaikaa!

MÄNTSÄLÄN HYMYHAMMAS
019 687 1288 | Keskuskatu 11 B, Mäntsälä
mantsalanhymyhammas.fi

PIRJO VAINIO
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Terveystieteiden maisteri

Kuntalaisten parhaaksi
Toimivat lähipalvelut saatavilla
Helppo asiointi sote-palveluissa
Hyvinvoiva henkilöstö
Kestävä taloudenhoito

-5Kynttilät syttyvät haudoilla taas,
valaisten kauniin kirkkomaan.
Loiste kiirii Luojan luo,
Hän siunatun Joulun nukkuville suo
ja juhlamielen kaikille tuo.
Joulurauhaa juhlaisaa
tahdon teille lukijani toivottaa.
Aattoillan hämyssä,
jouluinen on tunnelma.

Aini Kähkönen

7
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Levannon kyläkirjasta
tunnustusta tekijöille

Sirkusriemua Hyökännummen koululla

Minit ja Pyrstötähdet
pikkujoulutunnelmissa
Kuvat Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen sen nuorten ja aikuisten ryhMarraskuun lopulla ja joulukuun alussa huokui Hyökännummen koululta iloista sirkustunnelmaa, kun Sirkus Siriuksen ryhmät vuorotellen
pitivät pikkujoulujaan. Keskiviikkona 1.12. oli vauvaikäisten Minien ja erityistä tukea
liikkumisessaan tarvitsevien
lasten eli Pyrstötähtien vuoro vanhempineen.

Sirkusta 20 vuotta
Ohkolan seudulla
Sirkus Sirius on Ohkolasta alkunsa saanut sirkuskoulu, joka kuluvana vuonna on viettänyt 20-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi Siriuksen nettisivuilla julkaistussa historiikissa kerrotaan, että alkusysäys oli paikallisten,
sirkuspajatoiminnasta innostuneiden toimijoiden vuonna 1999 organisoima tapahtuma, josta sukeutuikin harrastuskerho.
Kerhon toiminta vakiintui vuonna 2001 Sirkuskola-nimisenä yhdeksi Ohkolan Nuorisoseura ry:n lasten
ja nuorten harrastamista tukevaksi, säännölliseksi toimintamuodoksi. Sirkuskolasta kehittyi sittemmin itsenäinen yhdistys Sirkus Sirius
vuonna 2015. Historiikissa
valotetaan sirkuskoulun vaiheita jumppakerhosta satoja lapsia ja nuoria useissa ikäryhmissä sekä myös aikuisia
liikuttaneeksi sirkuskouluksi.
Toiminta on edelleen vahvaa,
harrastajia riittää ja opettajina on useita sirkusammattilaisia ja Siriuksesta on lähtenyt harrastajia opiskelemaan
itsekin ammattilaisiksi.

Ryhmiä riittää
kaikenikäisille
Sirkus Siriuksen nettisivujen
mukaan jokaisena viikonpäivänä on tällä hetkellä eri ikäisten ryhmien harjoituksia Hyökännummen koululla. Siriuk-

miä harjoittelee myös Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen
tiloissa. Sirkuskauden päättäjäiset ovat keväisin ja toiminta huipentuu silloin yhtenä
viikonloppuna useisiin näytöksiin oikeassa sirkusteltassa. Keväälle 2021 suunniteltua
juhlanäytöstä ei voitu teltassa
esittää, mutta harjoituksista
koostettiin videoesitys.
Sirkus Siriuksen nimi on enteellinen, tähtiainesta löytynee harrastusryhmistä jatkossakin, sillä ovathan useimpien
ryhmien nimet lainattu tähtitaivaan kiertolaisilta. Nuorisosirkuslaisten ryhmiä ovat
Pikkukarhut ja Meteoriitit,
mutta aikuisten ryhmän nimi
on humoristisesti Norsut.
Pikkusirkuslaisia ovat puolestaan Asteroidit, Otavat,
Komeetat, Alkeet, Kirput,
Minit ja Pyrstötähdet. Vauvaikäiset Minit ja alle kouluikäiset Kirput sekä Pyrstötähdet käyvät harjoituksissa
vanhempiensa kanssa. Kaikkiin ryhmiin lapset sijoittuvat iän ja taitotason mukaan.

Pyrstötähtien opettajat iloisissa pikkujoulutunnelmissa, Sanna Tennberg
(alinna) ja Mira Qvick, joka ohjaa myös Minit-ryhmää.

Vahvaa erityistä
osaamista
Siriuksessa neljän eri ryhmän opettajana tällä hetkellä toimiva Mira Qvick aloitti jo 5-6 -vuotiaana sirkusharjoittelun.
– Ammattia valitessa sekä sirkusura ja fysioterapia
olivat yhtä vahvoilla, mutta kouluttauduin sitten lasten neurologiseksi fysioterapeutiksi ja sirkus kulki mukana harrastuksena, Mira Qvick
kertoo ja jatkaa:
– Palasin sitten aikuisiällä nimenomaan Siriukseen
aikuisten Norsu-ryhmään ja
päädyin ensin opettamaan
vauvasirkuskursseja.
Ammatillinen kiinnostus
loi pohjaa kokeilla ja luoda
jotakin uutta Siriukseen ja
koska erityistä tukea tarvitseville lapsille on hyvin vähän harrastusmahdollisuuk-

Pyrstötähdet vanhempineen ja opettajineen vauhdissa.

sia, alkoi Mira Qvickille muutama vuosi sitten viritä ajatus ryhmän perustamisesta
heille. Ideointikumppaniksi hän sai Sanna Tennbergin,
joka oli myös lapsena aloittanut sirkusharrastuksen ja jatkanut aikuisena Miran tavoin
Siriuksen Norsu-ryhmässä ja
sittemmin myös opettanut
useita ryhmiä.
– Olin juuri käynyt Suomen Nuorisosirkusliiton pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen ja aloimme yhdessä kehitellä Miran ideoimaa
ryhmää, nuoriso- ja vapaaajan ohjaajana perhekodissa
työskentelevä Sanna Tennberg kuvailee yhteistyön alkua. Keskeisenä ajatuksena oli tarjota perheille harrastus, jossa lasten erityisyys
nähdään voimavarana.

Pyrstötähtien
matkassa
Samaan aikaan, kun Siriuksessa kehiteltiin ajatusta Pyrstötähti-ryhmästä, Mäntsälän
Welmu lämmittelee
voimamiesesitykseen
äitinsä Piialiisan kanssa.

kunta etsi yhteistyökumppania erityisliikunnan järjestämiseen. Syksyn 2018 aikana
tehtiinkin sopimus kunnan
liikuntatoimen kanssa ryhmän perustamisesta Siriukseen ja kunnan taloudellisen, aloitusvuodeksi kohdennetun tuen avulla mahdollistui pienryhmän aloittaminen
kahden opettajan eli Miran ja
Sannan ohjauksessa tammikuussa 2019.
Mira Qvick iloitsee, että
voi hyödyntää koko ammatillista osaamistaan ryhmän
opettamisessa. Myös Sannan
koulutustausta, josta viimeisimpänä juuri suoritettu sosiaalisen sirkuksen erikoistumisjakso, soveltuu hyvin ryhmän tavoitteisiin. Harjoituksissa on mukana vapaaehtoisena myös itsekin Siriuksen Norsuissa harrastava Mika Särkelä.
– Tieto ryhmästä on vanhemmille tullut yleensä erilaisilta hoitotahoilta tai alueellisten vertaistukiryhmien kautta, mutta suoraankin
voi olla yhteydessä, kertoo
Mira Qvick ja lisää ryhmän
tarjoavan rennon ja arvostavan, onnistumisen kokemuksia tarjoavan ympäristön, jossa jokainen saa harjoitella sirkustaitoja sovellettuina versioina vanhemman kanssa. Erityisen mieleen jäävää oli ryhmän ensiesiintyminen kevään 2019 kevätnäytöksessä,
jolloin koettiin voimakkaita
onnen ja liikutuksen hetkiä.
– Virallista maksimimäärää ryhmän koolle ei ole, tällä hetkellä lapsia on alle kymmenen, joten mukaan mahtuu aina eikä tarkkaa rajausta ole sille, kuinka paljon
tai vähän lapsi apua tarvitsee, vaan kukin osallistuu kykyjensä mukaan, korostavat
Sanna ja Mira.

Sirkusharrastuksen
iloisuus tarttuu
Vilma ja Matti Koponen ovat mielellään
tempautuneet mukaan sirkusmaailmaan
lastensa Linuksen ja Linnean mukana.

Ohkolalainen 5-vuotias Welmu käy äitinsä Pialiisa Toropaisen kanssa Pyrstötähdissä
jo toista vuotta. Welmulla on

Levannon kyläkirja, ”Levantoo, kylä joka nousi tuhkasta”, sai vuoden 2021 aikana
kaksi julkista tunnustusta.
Ensin kunnan kulttuuritoimi palkitsi Levannon kyläyhdistyksen ”Vuoden 2020
kulttuuriteosta” helmikuussa
ilman suuria seremonioita.
Korona kun kiersi kaikkialla.
Toisen kerran kirjan tekijät saivat kukkia, kun Mäntsälä-Seura jakoi ”Perinneteko
2020-palkinnon” lokakuussa.
Kirjaa oli tekemässä työryhmä, johon kuuluivat Eero
Vikström, Oili Mela-Liikonen,
Heikki Laaksonen, Olli-Pekka
Eskelinen ja Auli Pitkänen.
Kaikki he tekivät paljon työtä, jotta kirja saatiin kokoon.
Eniten aikaansa käytti kyllä
Eero Vikström. Hän oli aloittanut vanhojen kyläläisten
haastattelut jo vuonna 2012
osin yhdessä Olli-Pekan kanssa. Kirjan kokoajan pöydälle
ilmestyi muhkea nippu valokuvia, kuvaajana Eero. Hän
jaksoi jokaisessa kyläyhdistyksen kokouksessa puhua

LEVANTOO,

KYLÄ JOK A NOUSI TUHKASTA

Levannon kyläkirja.
sen puolesta, että tehtäisiin
kyläkirja.
Onhan Eerolla tietoa
omastakin takaa vaikka kuinka paljon. Eero on, tai on ainakin ollut, mukana monessa
yhdistyksessä. Monesti hän
oli puheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, joten tietoa
kertyi rivijäsentä enemmän.
Siitä oli hyvä jakaa tietoa tähän kirjaan.
Kun kirjan teossa otettiin
loppukiri, kiersi Eero Vik-

ström vielä monessa kylän
talossa ja pyysi aineistoa kyläkirjaan. Ja sitten kun kirja oli
valmistumassa, Eero otti vielä vastaan kirjavarauksia. Ensimmäinen 150 kirjaa tuli varattua yhdessä hujauksessa,
toisen 150 kirjan kanssa meni kait viikko.
Ilman Vikströmin Eeroa
ei olisi Levannon kyläkirjaa,
suuri kiitos siis hänelle.
AP
Kuva Sanna Alén

Mahtava löytö
Sälinkäältä
Sälinkäältä Kilpijärven rannalta varastorakennuksen
hyllyn alta löytyi valtavan
kokoinen ampiaispesä. Pesä
on kuvassa 60x40 kokoisessa muovilaatikossa. Kylmien
ilmojen saavuttua ampiaiset
hylkäsi tukikohtansa ja pesä
voitiin turvallisesti poistaa.
Pesän sisältä löytyi lasten 30
cm kokoinen rantapallo. Pesä
pääsee Sälinkään koululaisille nähtäväksi ja tutkittavaksi.

Hyvää Joulua

Kuva Sanna Alén

Tilitoimisto, josta kaikki
taloushallinnon työt.
Vauvaikäiset tarvitsevat vielä hiukan apua sirkustempuissa.
harvinainen ADNP-syndrooma, joka hänellä ilmenee lievänä kehitysvammaisuutena
autismin piirtein.
– Hänellä on ollut muun
muassa motorisia ongelmia
ja puhekin on vielä epäselvää
ja fysioterapeutti suositteli
tätä ryhmää harrastukseksi,
kertoo Welmun äiti ja toteaa vielä todella tyytyväisenä:
– Tämä on ihana ryhmä,
jossa on ammatillisesti pätevää ohjausta, erilaisia lapsia ja
kaikki saavat osallistua kykyjensä mukaan.
– Erityislapsille on vähän
harrastuksia tarjolla ja on
mahtavaa, että omalta kylältä löytyy tällainen mahdollisuus, täällä Welmu on mielellään ja pitää erityisesti valjailla korkealle lentämisestä, Pialiisa Toropainen kertoo Welmun nyökkäillessä vieressä.
Järvenpääläiset Vilma ja
Matti Koponen lapsineen

ovat myös löytäneet Siriuksen ryhmät. Yksivuotias Linus on Minit-ryhmässä, missä neljävuotias Linneakin
oli vielä edellisenä kautena,
mutta siirtyi Kirppuihin viime syksynä.
– Linnean fysioterapeutin
Miran avulla löydettiin nämä
ryhmät ja olemme houkutelleet tuttujammekin lapsineen mukaan, sillä todella kivaa on ollut, vaikka meidän
lapset eivät olekaan erikoistuneet temppuihin,
nauraa Vilma-äiti iloisesti.
– On tämä mukavaa
ja lapset tykkäävät
käydä, koko perheen
harrastushan tästä on
tullut, vahvistaa
Matti-isäkin.

Hanslankarintie 15 B
04500 Kellokoski
info@tilipalvelusaarela.com
020 787 1360

Hyvää joulua
Merry Christmas
God Jul
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VERHOOMO
AILA PAAKKINEN
KAIKKI
VERHOILUTYÖT
Puh. 040 532 4513
Pornaistentie 264, 04660 NUMMINEN
aila.paakkinen@gmail.com

VALMISBETONIA JA BETONITUOTTEITA
Rauhallista
Joulunaikaa
toivottaen
Myllyläntie 40

Parturi-Kampaamo
Marja-Liisa Väre

Myös kotikäynnit!

ȵʑɞԪɵOɈ

Jo-Mi Oy

0400 482 555

040-7309563,
040
7309563 www.lepotila.net
l
til
t

Hyvää
Joulua

Viher- ja
koneurakointi
Anttila

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

MARJA-HELENA BRUNOU

Turvallista
Joulua kaikille
Jouluterveisin
KIVIMYYNTI OLLILA

M
Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy

Puh. 050-5202 330
www.viherjakoneurakointianttila.fi

Kevään kursseille voit ilmoittautua www.mantsalanopisto.fi
fi

Kukkakulma

.fi
Käytetyt moottorit, vaihteistot
ja varaosat japanilaisiin autoihin.

kukkakulma.net@gmail.com
.HVNXVNDWX0lQWVlOlS

Japan Motors Oy

Myös
huolto ja
Mallusjoentie 809, Mallusjoki
Q   tKBQBOå asennus!

Autohuolto TS

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

Kiitos asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua!

Rauhallista Joulua

Inscrire Oy
Taloushallinnon palvelut

Puh. (019) 687 7666

Palvelemme Mäntsälän Jäähallin tiloissa: Veteraanitie 4

www.inscrire.fi

JOULUN RUOKAOSTOKSILLA!

toivottaa
Rauhallista
Joulua

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Valoa kohti

VERTAILE HINTOJA JA SÄÄSTÄ

ƑƑƑȫĶƗíúȫƥ

Pyörähuolto
M. Mattila

Kodinkonehuolto

Ojankulmantie 418
04600 Numminen
040 584 9953

Puh. 019 685 1164

Rauhallista joulua
ja siunausta
uudelle vuodelle 2022!

050 306 6748

Lataa nyt
sähköautosi
meillä!

07560 PUKKILA

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY

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

Koulutettu
hieroja
Riitta Heikkilä

Pekka ja Riitta
ja kuljettajat

Hyvää Joulua
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Viherrakentamista ja taiteen tekemistä

Monipuolista yritystoimintaa
historiallisen riihen katveessa

Historian havinaa
ja kierrätystä
Mikäpä vanhaan riiheen pa-

Iloinen rupattelu täytti pian hämyisän riihen, kuvassa osa joulutapahtuman vieraista
oikealla olevien nuorten yrittäjien Sirpan, Tommin ja heidän Reino-poikansa kanssa.

Hinaus- ja
Korjaamopalvelut

vanhoista sängyn ja kirjahyllyn osista tehtyjä polttopuiden kantotelineitä.
Joulutapahtuman toimekas perhe järjesti ensimmäi-

sen kerran ja koska päivä sujui mukavasti, erilaisia tapahtumapäiviä voidaan järjestää
mahdollisuuksien mukaan
uudestaankin.

Parturi
Raija
Vilkman

w.
ti
marjoko

Tilataksit
Luoma Oy

Omppu
Motors Oy

0400 878 495

Jalkahoitola
Healthy Feet ja
HierontaSatu

Juhani &
Ville Alanko

Mäntsälän
Moottorikerho
w

Toiminimellä Hansunhuiske Sirpa Launismaa-Niemi maalaa tilauksesta herkkiä akvarelleja lemmikkieläimistä.

RAKENNUS
TIKI OY:n

w.

et

remmin sopisi kuin kokoelma esineitä menneiltä ajoilta. Riihen toisessa päässä olevaan erilliseen tilaan onkin jo
kerätty vanhoja tavaroita, kuten Tikkakoski-ompelukone,
kangaspuut, rukkeja ja hevosreet, joilla on ennen ajettu puita metsästä. Löytyypä
hyllyn reunalta vanhoja sanomalehtiäkin.
– Historia kiinnostaa kovasti ja olen tutustunut
omankin suvun vaiheisiin ja
tarkoituksena olisi jatkaa vähitellen vanhojen tavaroiden
keräämistä ehkä kotimuseoksi asti, kertoo Tommi Niemi. Käy myös ilmi, että oman
suvun historiasta kirjoittaminenkin on ollut mielessä.
Monen toimen miehenä
Tommia on myös alkanut
kiinnostaa kierrätysmateriaaleista valmistettavien tuotteiden kehittely. Nyt joulutapahtumassa oli myytävänä

I

w

Tommi perusti vajaat neljä
vuotta sitten oman toiminimen TT Niemi työskenneltyään sitä ennen kymmenisen
vuotta viherpalveluyrityksen
leivissä. Hänellä oli herännyt
ajatus kokeilla alaa oman yrityksen nimissä ja töitä onkin
riittänyt. Toimialana on erilaiset pihojen hoito- ja kunnostustyöt, kuten pensasaitojen leikkaus, pienimuotoiset pihasuunnittelut sekä istutustyöt ja pihalaatoitukset, mutta myös metsänhoi-

wwwww. salonannele.fi
wwwsalonannele.avoinna24.fi

w

ULUN
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Metsät ja pihat
kuntoon sekä
taidetta seinille

Tunnelmallista Joulun aikaa ja
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle!

p. 0400 374 565

A

Jokelan ja Kellokosken kartanoiden puolivälissä, nykyisin jo koululaisista tyhjentyneen Arolan koulun tienoilla
sijaitsi aikoinaan Arolan tila.
Jouluaattona vuonna 1860
tilan isäntäväki lähti reellä
viettämään joulua Kellokosken kartanoon ja tilasta jäi
huolehtimaan kaksi renkiä,
joista toinen oli vasta nuori poika. Aatto sujui ensin
rauhallisesti, mutta renkien
asetuttua yöpuulle, kylällä
kuljeksinut mies työntyi taloon, tappoi toisen rengin ja
sytytti tulipalon, jossa kaikki rakennukset tuhoutuivat.
Vain riihi säilyi. Palosta pelastui myös piilossa pysytellyt renkipoika ja hän juoksi
peloissaan metsän halki Ohkolanjoen toisella puolella sijainneeseen Jokelan kartanon Kauhkolan torppaan.
Tuhopolttaja saatiin sittemmin kiinni ja sai rangaistuksensa. Tulipalosta säilynyt
riihi siirrettiin myöhemmin
eli 1890-luvulla nykyiselle
paikalleen edellä mainitun
Kauhkolan, sittemmin Kaukolan torpan maille.

Keskuskatu 2 B,
04600 Mäntsälä
019-687 2470

w

Kohtalokas
jouluaatto

Torpparilain myötä 1910-luvun puolivälissä Jokelan kartanokin joutui luopumaan
torpistaan ja Kaukolan osti
vuonna 1917 Forssan seudulta Tammelasta muuttanut
August Niemi. Näin syntyi
Syrjälän tila. August oli nuorena palvellut Venäjän armeijan Suomen kaartissa tarkkaampujana ja hän osallistui
muun muassa Venäjän keisari Nikolai II:n kruunajaisiin
samoin kuin muuan chevalierkaartilainen C.G.E. Mannerheim. Asetuttuaan Mäntsälään August Niemi oli vuosina 1920-1930 Mäntsälän
kirkkovaltuuston jäsen.
Tällä hetkellä Syrjälän tilan mailla asuu kolme sukupolvea. August Niemen jälkeen tilaa pitivät Aino ja Auno Niemi ja nykyisin tilan
omistaa heidän poikansa Kari Niemi. Samassa pihapiirissä
asuu Karin poika Tommi vaimonsa Sirpa Launismaa-Niemen ja pian 4-vuotiaan poikansa Reinon kanssa. Maatalon pidosta ei ole enää kysymys, vaan perheen nuorellaparilla on kummallakin omaa
yritystoimintaa.

VOIT VARATA
AJAN MYÖS
NETISTÄ!

Kuvat Terttu Heikkinen

.fi

Niemen perhe järjesti joulukuun ensimmäisenä lauantaina perheen yritystoimintoja
esittelevän joulutapahtuman
Mäntsälän Ohkolassa lähellä
Nummisten rajaa sijaitsevalla Syrjälän tilalla. Glögiä, pipareita, kahvia ja muita jouluherkkuja oli tarjolla suuressa, alun perin 1700-luvulta peräisin olevassa riihessä.
Niemen perhe asuu tilan
mailla jo viidennessä polvessa, mutta riihen historiaan
liittyy ennen heidän sukuaan
erikoinen joulutarina, sillä ylväs riihi ei ole aina ollut näillä sijoillaan.

totyöt kuuluvat osaamiseen.
– Erityisesti kuusiaitojen
leikkaus on työllistänyt paljon ja uutuutena myös juuri pihalaatoitusten suunnittelu ja rakentaminen, mikä
on kiinnostavaa puuhaa, kertoo Tommi Niemi ja lisää, että korona-aika on tällä alalla
näkynyt oikeastaan töiden lisääntymisenä, koska ihmiset
ovat olleet entistä enemmän
kotona ja pihojen omistajat
ovat innostuneet uusista istutuksista ja piharakenteista.
Hyvänä yhteistyökumppanina Niemellä on ohkolalaistaustainen Järvenpään Kukkatalo, jonka kautta Tommi
esimerkiksi tilaa istutustöissä
tarvittavat pensastaimet.
Tommin vaimolla Sirpalla on puolestaan taidealan
yritystoimintaa toiminimellä Hansunhuiske. Yrityksen
hauska nimi juontuu hänen
perheellään aiemmin olleesta Hansu-nimisestä koirasta.
Ja nimeen sopien Sirpa tekee
tilaustöinä akvarelliväreillä lemmikkieläinten muotokuvia. Kun aviomies aloitteli omaa yritystään, Sirpa vietti paljon aikaa vauvaikäisen
Reino-pojan kanssa kotosalla
ja alkoi piirrellä perheen koirasta kuvia ja tehdä maalauksia. Pian hän huomasi puuhan sujuvan siihen malliin,
että hän alkoi piirtää ja maalata muitakin kuin vain oman
koiran kuvia.
– Olen itseoppinut taiteentekijä, mutta osallistunut kyllä netin kautta akvarellimaalauksen kursseihin,
joista olen oppinut paljon.
Jatkossa kiinnostaisi kyllä kokeilla vaikkapa akryyliväreillä maalaamista, juttelee Sirpa näytteillä olevien töidensä äärellä.

IL
O

Terttu Heikkinen Torpasta
itsenäiseksi tilaksi

mantsmk.

Juuson
Moottorihuolto Oy
p. 041 461 5600
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Autohuolto

J. Mattila
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✆ 019 - 687 1438
Tommi Niemi ja hänen isoisänsä isä August Niemi, joka
osallistui nuorena kaartilaisena Venäjän keisari Nikolai II:n
kruunajaisiin ja oli Syrjälän tilan isäntä vuodesta 1917.

Niemen perheen pihapiirissä on 1700-luvulta peräisin oleva riihi, johon liittyy jännittävä, mutta samalla hyvin surullinen joulutarina.

Kierrätys kunniaan. Tmi TT Niemi on erilaisia viherpalvelutöitä varten perustettu yritys, mutta onpa Tommi Niemi
nikkaroinut muiden töidensä ohessa puunkantotelineitäkin. Materiaalina ovat olleet vanhat huonekalut.

Kiitos kuluneesta vuodesta
Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta
t. Pirkko

.j u b i l a nt
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Jättijäälyhdyn
ideanikkareina
kekseliäs pariskunta
Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen

LVI-Vesalainen Oy

Ohkolalainen, suomalaissveitsiläinen aviopari Tuija
ja Roger Schmid ei jää sormi suussa pohtimaan, kun
pitää kehitellä uusia ideoita.
Tällä kertaa pihalla kohteena oli vanha, jo muutamaan
kertaan paikattu muovinen
uima-allas. Altaaseen mahtuu 7500 litraa vettä ja sen
halkaisija on noin 3,7 metriä.
Uusi allaskin on jo varastossa, mutta syksyllä he päättivät vielä käyttää vanhaa allasta kylmänä vesialtaana,
missä voi käydä saunasta vilvoittelemassa.
– Sitten ajateltiin, että annetaan pinnan jäätyä ja käytetään avantona, joka on lapsillekin sopiva, koska syvyyttä on vain 75 cm, kertoilee
Tuija altaan jatkokäytön vaiheita.
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AKRaudoitus
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Tässähän voi myös istuskella, tuumaavat Tuija ja Roger Schmid iloisesti.

Kiitos
asiakkaillemme
kuluneesta
vuodesta

fix
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Schmidin perheen vuoden
takainen projekti, kun presidentin linnanjuhlat oli peruttu, oli kättelykoneen keksiminen. Idea oli oikeastaan Tuijan veljen Tapani Alangon ja
niin rakennettiin pyörivä laite, joka ojenteli hanskoja käteltäväksi.
– Itse laitetta ei enää ole,
mutta videolla siitä on todistusaineistoa, nauraa Tuija.

p. 0400 811 721

Kuljetusliike
Antti Metsä Oy

Kuva Terttu Heikkinen

m

Kättelykone ja
pienoisrautatiet

Autofix
Jokinen

Kuva Tuija Schmid

Pienoisrautatiet on puolestaan pitkäaikainen harrastus. Pariskunta asui 13 vuotta Sveitsissä ja jo siellä heillä
kierteli asunnon yläkerrassa
junarata.
– Pienoisrautatieharrastus
on ollut Sveitsissä hyvin suosittua aiemmin, mutta nykyään se ei enää tunnu kiinnostavan nuorta väkeä, kertoo
Roger ja lisää, että Saksassa harrastus on edelleen voimissaan.
Muutettuaan Suomeen ja
Tuijan kotikonnuille Ohkolaan vuonna 2016, he alkoivat suunnitella radan raken-

jok

u.

co

kenteet. Sitten kynttilöitä sisään ja ihailemaan.

au t

Sitten eräänä aamuna pumppu, joka piti vettä liikkeessä,
pysähtyi ja koko altaan veden
jäätyminen eteni ihan silmissä. Pariskunta säntäsi äkkiä
pelastamaan pumpun ja suodatinlaitteen.
– Pakkasta oli sinä aamuna noin kahdeksan astetta,
mutta pumpun pysähdyttyä
sekin riitti nopeaan jäätymiseen, kertoo Roger.
Valtavan jääkimpaleen äärellä kehittyikin idea jättimäisestä jäälyhdystä. Loput vedestä saatiin kekseliäästi pois
poraamalla pieni reikä altaan
alaosaan, josta jäljelle jäänyt
vesi hiljalleen valui pois muodostaen jäätyneen puron ja
lammen pihalle. Seuraavaksi oli vuorossa aukon tekeminen jäälyhdyn kanteen ja lopulta jääkimpaleen ympäriltä purettiin uima-altaan ra-
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RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
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makeiset

K.K.

Kuljetus
Tmi
Ahti
Summanen

Jättijäälyhty, muodon ja valon kauneutta.

Maailmalta
maalaiskylän rauhaan
Lyhdyntekijät tosi toimissa.

Roger on ammatiltaan tie-

tia, mutta hän puhuu ja ymmärtää jo aika hyvin suomeakin.
– Suomi on vaikea, hyvin
erikoinen kieli, mutta myös
hyvin säännönmukainen,
toteaa Roger ja kertoo pitävänsä Suomessa erikoisesti siitä, että täällä on maaseudulla tilaa tehdä pihatöitä ja rakennella. Voimme jäädä siis mielenkiinnolla odottelemaan, mitä mukavaa tämä eloisa pariskunta seuraavaksi keksii.

Mäntsälän
Palvelutaksi

Taksi
Henrik
Roos

0400 346 730
w

w.

.

fi

totekniikkainsinööri ja Tuija
opiskelee kieltenopettajaksi. He tutustuivat aikanaan
Yhdysvalloissa esiintyessään
kansainvälisessä nuorisomusikaalissa, joka kiersi Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa.
Osanottajia oli 26 maasta yhteensä 120.
– Ja sitten siellä oli tämä
sveitsiläinen, hymyilee Tuija
ja katsoo iloisesti nauravaan
Rogeriin.
Keskenään he puhuvat saksaa ja Roger työssään englan-

w

tamista ulos, talon pihapiiriin. Kokeiluradan, jonka pituus on 30 metriä, jatkoksi on tarkoitus rakentaa pihan ympärille monipuolinen, tunneleita ja vesiaiheita sisältävä ratakokonaisuus.
Salaojaremontin vuoksi projektin aloitus kuitenkin siirtyi
ensi vuodelle.

e
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Sanna Alén
Ilja Moisanen taitaa pilateksen lisäksi urheiluhieronnan,
faskiakäsittelyn, nivelmobilisoinnin ja huippukylmähoidon. Moisanen on myös
suunnitellut oman malliston
eli pilateskäyttöön tarkoitetut Wunda chairin ja Wave
pilateskaaren jotka on tehty koivuvanerista ja on ehtaa
kotimaista käsityötä. Hieronnasta saa apua kehon kiputiloihin ja Moisanen kertookin
että hieronnan vaikutukset

ovat moninaiset; pääasiassa
se kuitenkin vaikuttaa vilkastuttamalla kudosten aineenvaihduntaa. Iljalla on käytössä myös Xcryo-laite jolla
hän tekee hieronnan ohessa
huippukylmähoitoja.

Kivunlievitystä
kylmähoidolla
Kylmähoitoa voi käyttää toipumiseen leikkauksista ja se
lisää liikkuvuutta. Kylmähoito helpottaa myös kroonisissa kivuissa ja niveltulehduksissa, jonka allekirjoitan täysin. Sain nimittäin kokeilla kipeytyneeseen kantapäähäni
kylmähoitoa. Ilja ”jäädytti”
tarkasti hoitopäällä kipeytynyttä aluetta mitaten samalla ihon lämpötilaa. Käveleminen oli paljon kivuttomampaa hoidon jälkeen. Hoito
kesti noin 1-3 minuuttia ja
tehtiin kuivaa ihoa vasten.
Hoidettavalle alueelle saatiin
aikaan niin sanottu thermoshokki turvallisesti ilman paleltuman tai muiden sivuvaikutusten vaaraa.
Pintasolujen termoshokki saa aivot aktivoimaan elimistön puolustusjärjestelmän ja vapauttaa mielihyvää

tuottavia sekä kipua lievittäviä hormoneja, joilla on koko
keholle merkittäviä hyötyjä.
Äärimmäinen kylmyys lyhytkestoisena on ainut turvallinen tapa tuottaa elimistössä
kyseinen reaktio, ilman riskiä
kudosvaurioista.
Xcryo-hoitolaitteessa on
erikokoisia vaihtopäitä, jolloin hoidon hyödyt voi maksimoida juuri halutulle alueelle kehossa. Laitteen toiminta perustuu jäähdytetyn ilman suureen virtausnopeuteen ja tilavuuteen,
jolloin ihon pintakudos voidaan jäähdyttää nopeasti.
Kylmähoitoa käytetään
myös helpottamaan erilaisia
iho-ongelmia, kuten psoriasista ja aknea. Laite soveltuu
urheiluvammojen ja pehmytkudosvaurioiden hoitoon sekä nopeuttaa lihasten palautumista. Kylmähoito vähentää myös maitohappoja lihaksissa.

Liikkeen helppous
–Tasapainoinen pilates-harjoittelu lattialla ja erilaisilla
laitteilla auttaa saamaan paremman liikekontrollin ja Pilates sopii myös hyvin vam-

mojen ja leikkausten jälkeiseen harjoitteluun, kertoo
Moisanen. Omakohtaisia kokemuksia Moisasella on viime kesältä, jolloin leikattu
olkapää tarvitsi kuntoutusta. –Pilates-menetelmä vahvistaa myös keskivartalon
syviä lihaksi, syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan
fysiologisesti oikein, sanoo
Moisanen.
Pilateksessa liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä kannattelevien lihasten löytäminen ja aktivoiminen on helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä.
Pilates soveltuukin yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän harrastaneille aivan kuten huippu-urheilijoille. Pilatesharjoittelu sopii hyvänä tuloksia parantavana oheisharjoitteluna harrastajan tai huippu-urheilijan ohjelmassa. Pilateksen
avulla on mahdollista korjata myös ryhtivirheitä, joka onkin tämän ajan suurin
vitsaus viettäessämme entistä enemmän aikaamme tietokoneen tai muiden älylaitteiden parissa. Pilates vaatii
säännöllistä harjoittelua jolloin lihasmuistiin jää jälkiä

ja liikkeet ynnä hengitys helpottuu. Sanotaankin että pilates vaikuttavat positiivisesti jo ensimmäiseltä tunnilta
alkaen.
Pilates-menetelmään kuuluu kuusi periaatetta: hallinta, keskittyminen, keskustan
käyttö, hengitys, täsmällisyys
ja liikkeen virtaus.
Hallinta merkitsee, että
liikkeiden oikea suoritustapa
ja lihasten aktivointijärjestys on kaikki kaikessa. Vaikka toistoja ei tehdä montaa
niin sanotaan että Vähemmän on enemmän (Less is
More). Perusasento ja ryhti
ovat tärkeitä.
Pilatestunnilla ei hosuta
vaikka välillä harjoittelu onkin intensiivistä tiukkaa treeniä. Liikkeet tehdään keskittyneesti ja sulavasti ilman pysähdyksiä. Hengityksellä on
tärkeä osuus pilatesharjoittelussa.

Arkiliikunta on
tärkeää
Testatessani muutamaa erilaista pilates-harjoitusta Iljan
opastuksella ja tuskaillessani
hengitystäni, Ilja totesi että
keskity hengittämään sisään
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Joulu on jo ovella

Liike on lääkettä
Kehonhuolto
Ilja Moisanen on
avannut vastaanoton
syyskuun aikana
Mäntsälän keskustassa,
Vanhalla Porvoontiellä.
Moisanen on aloittanut
toimintansa jo vuonna
2006 vetämällä pilatesja kehonhallinnan
tunteja. Hierontapalvelut ovat tulleet
mukaan kuvioihin
vuonna 2009.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

- Tervetuloa ostoksille Kipa-kirjakauppaan!

ja ulos. Pääasia on että keskittyy tekemään liikkeet rauhallisesti omaan tahtiin. Tätä pitää ehdottomasti harjoitella lisää, silloin saan varmasti varmuutta tehdä liikkeet oikein ja ehkäpä opin
myös sen oikean hengitystavankin. Sain testata myös
erilaisia apuvälineitä. Pilatesmattohan kuuluu olennaisena osana harjoitteluun. Pilatesrengas taas oli minulle uusi tuttavuus, tuntui että liikkeet ja hengitys oli helpompia hallita liikkeitä tehdessä. Jumppapallo ja kuminauha taas tuttuja välineitä joita olin käyttänyt aikaisemmin kotona venyttelyyn.
–Käsi- ja jalkapainoja sekä
hierontarulliakin voi käyttää
apuna harjoittelussa, kertoo
Moisanen. Ilja antoi myös
hyviä vinkkejä pilateksen lomassa arkiliikunnan parantamiseen ja painotti että nivelkivut johtuu yleensä virheasennoista jotka voi parantua lisäämällä liikuntaa.
Liikkuminen on tärkeää
eli tehdäänpä kaikki joukolla
uuden vuoden lupaus ja lisätään liikuntaa oli se sitten arkiliikuntaa tai salilla käyntiä,
pääasia että liikutaan.
Kuvat Sanna Alén

Kirja on kiva
ja arvokas lahja!
FINLANDIA
-voittaja
Taivaallinen
vastaanotto
Jukka Viikilä

TIETO-FINLANDIA
-voittaja
Miksi nykymusiikki
on niin vaikeaa
Osmo Tapio Räihälä

FINLANDIA
JUNIOR -voittaja
Mistä valo
pääsee sisään
Anne-Maija Aalto
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PAKETOINTI
PPAKETOINTIIN
tMBIKBQBQFSJU
tMBIKBOBSVUKBSVTFUJU
tMBIKBQVTTJU
ja lahjakassit

TopModel,
FantasyModel ja
Miss Melody
UUTUUKSIA

Sähkökäyttöinen Xcryo-kylmähoitolaite
käyttövalmiina kantapäätä jäädyttämään.

Paljon erilaisia
JOULUAIHEISIA
KIRJOJA
lapsille ja aikuisille
pukinkonttiin

JOULUASK ARTELUUN

-kiiltokuvia -joulutarroja
-huopaa -kreppipaperia
-silkkipaperia -korttipohjia
-ääriviivatarroja -kranssipohjia
ja paljon muuta...

Paketoimme lahjat kauniisiin joulupaketteihin

Ilja Moisanen hierontapöydällä
esittelemässä pilatesrengasta.

10,-

12,-

3D-PALAPELIT
sekä
JAN VAN HAASTEREN
-PALAPELIT

Kuvassa Moisasen omaa mallistoa
olevia pilateslaitteita.

Mäntsäläläisen
Bellapuun
PIPOT

US
JOULUTARJO

15,-

US

Vuoden 2022 KALENTERIT
nyt myynnissä!
tTFJOÊLBMFOUFSJUtNBQQJLBMFOUFSJU
OUFSJU
tUBTLVLBMFOUFSJUtNFNPUtQÚZUÊLBMF
tBKBOWBSBVTLBMFOUFSJU
UJU
t8FHB "OOPKB5JNFYLBMFOUFSJQBLF
t:MJPQJTUPO"MNBOBLBU

Tarjoukset voimassa 24.12.-21 asti.

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

JOULUVIIKON
AUKIOLOAJAT:
ma-to 9-19,
Jouluaattona pe 9-12
Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste
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Mäntsälän kunnan uusi strategia hyväksyttiin valtuustossa

Mäntsälän tavoitteena on olla parhaan arjen paikkakunta
Mäntsälän kunnanvaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 13.
joulukuuta Mäntsälän kunnan uuden strategian vuosille 2022-2025. Kuntastrategiassa valtuusto on linjan-

nut Mäntsälän kunnan johtamisen ja toiminnan pitkän
aikavälin vision ja tavoitteet.
Strategia auttaa suuntaamaan kaikkea tekemistä juuri Mäntsälän kannalta oikei-

siin asioihin.
Kuntalaki määrittää kuntien toiminnan perustan, joka
on kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisön elinvoimaisuuden edistäminen. Mänt-

MÄNTSÄLÄN KUNTA JOULUNA 2021
Vinkki ja pääkassa avoinna torstaina 23.12.2021 klo 14 asti.
Joulun jälkeen kunnantalo avaa ovensa asiakkaille jälleen maanantaina 3.1.2022
klo 9.00.
Maaseututoimen toimipiste on suljettuna 20.12.2021 - 9.1.2022 välisen ajan.
Puhelinpalvelu toimii normaalisti klo 9.00-15.00 arkipäivänä 040 314 5266 tai
kunnan vaihteesta (019) 264 5000.
Varhaiskasvatus:
Kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat suljettuina 24.12.-26.12.2021 välisen ajan.
28.12.-31.12.2021 välisenä aikana päivystävät Mäntsälän keskustassa olevat
päiväkodit Kaunismäki ja Myllytonttu, päiväkodin johtaja Mervi Kärkkäinen
p. 040 314 5676. Sekä etelä-Mäntsälässä sijaitseva päiväkoti Hyökännummi,
päiväkodin johtaja Soile Murtomäki p. 040 314 5614.
Toimitilapalvelut: vikailmoitukset päivystäjälle, puh. 0400 841 320.
Rakennusvalvonta: rakennustarkastajien lomat joulun aikana
Päivi Kauppinen-Ketoja poissa 3.12.2021 - 2.1.2022
Jouni Rissanen lomalla 24.12.2021 - 2.1.2022
Susanna Pyhälä lomalla 22. - 26.12.2021 ja 30.12.2021 - 2.1.2022
Maankaatopaikan ja SER-pisteen poikkeukset aukioloajoissa:
Torstaina 23.12.2021 suljetaan klo 13.30, suljettu jouluna 24. – 26.12.2021.
Uudenvuodenaattona 31.12.21 suljetaan klo 12.00, suljettu uudenvuodenpäivänä
1.1.2022. Loppiaisena 6.1.2022 suljettu.
Kansalaisopisto: on suljettu ajalla 22.12.2021 – 2.1.2022.
Kirjasto:
ƍ .SYPYREMOETIPEOMVNEWXSSREZSMRRESQEXSMQMWIIREWMSMRXMMR
klo 9-16, sunnuntaina 26.12. kirjasto on suljettu. Palautusluukku on kiinni
to 23.12. klo 16 - ma 27.12. klo 9.
ƍ 9YWMZYSWMTIOMVNEWXSTEPZIPIIOPSMPPEPPEIMSPISQEXSMQMEMOEE
La-su 1.-2.1. kirjasto on avoinna omatoimiseen asiointiin klo 9-16.
Palautusluukku on kiinni pe 31.12. Klo 16 - ma 3.1. klo 9.
ƍ 0STTMEMRIROIOMVNEWXSTEPZIPIIOPSNESQEXSMQMEMOESROPS
To 6.1. kirjasto on avoinna omatoimiseen asiointiin klo 9-16.
ƍ /MVNEWXSEYXS%YXSNʞʞNSYPYXEYSPPINETEPEEVIMXIMPPI
Ohjaamo: avoinna normaalisti tiistaina 21.12. Torstaina 23.12. auki klo 14.00
ja päivystys klo 16.00 saakka. 24.12.2021 – 2.1.2022 Ohjaamo on suljettu.
Puhelinpäivystys on kuitenkin auki arkisin klo 10-16.
Mäntsälän Kodit Oy:n toimisto on suljettuna 24.12.2021 - 2.1.2022 välisen ajan.
8SMQMWXSRSPPIWWEWYPNIXXYRE1ʞRXWʞPʞR:YSOVEEWYRRSX3]RZMOEMPQSMXYOWIX
TEPZIPYOIWOYW$MWWƼXEMTYL L 
Poliisin palvelupiste: on suljettu 20.12. – 31.12.2021 välisen ajan.
Eli olemme suljettu vko 51 ja 52, seuraavan kerran olemme paikalla 13.1.2022.
Kelan palvelupiste: Suljettu 24.12.2021 – 3.1.2022.

Mäntsälän kunta toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista
joulunaikaa sekä onnellista uutta vuotta 2022

sälän tulevaisuuteen suuntaavana visiona uuteen strategiaan on kirjattu olla kasvava ja kehittyvä, parhaan arjen
paikkakunta.
– Strategiamme visio on
kunnianhimoinen, mutta
myös kaikkien strategiatyössä mukana olleiden tahojen
tahtotilan hyvin kiteyttävä.
Tavoitteisiin on aivan mahdollista päästä hyvällä yhteistyöllä, ja strategiamme tarjoaa selkeät askelmerkit ja
suunnan käytännön tekemiselle, toteaa kunnanjohtaja
Hannu Laurila.
Strategiaan kirjatut kolme
kärkitavoitetta antavat suuntaa ja konkretiaa visioon tähtäävälle tekemiselle ja valinnoille.

Strategian kolme
kärkitavoitetta ovat:
1. Turvallinen ja sujuva arki. Tämä pitää sisällään sen,
että lähipalvelut toteutetaan
palvelulupauksen mukaisesti,
kustannustehokkaasti ja asukaslähtöisinä. Kuntalaisten
hyvinvointia vahvistetaan
suunnitelmallisesti muun
muassa lähiliikuntaan panostamalla, syrjäytymistä ehkäisemällä ja digiosallisuutta turvaamalla. Arjen turvallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisemiseen panostetaan.
2. Osallistava yhteisöllisyys. Tähän päästään, kun
päätöksenteko on avointa ja
osallistavaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan muun muassa yhteiseen tekemiseen kannustamalla, kohtaamispaikkoja

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
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JOULUTERVEHDYS

Kiitämme toimintamme tukijoita ja
tapahtumiimme osallistuneita
paikalliskulttuurin ystäviä.
Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2022.
2018.

Koskisen Autohuolto
040 566 3263
ww
www.viljaherkut.fi
.fi

järjestämällä ja kuntakuvan
viihtyisyyteen satsaamalla.
3. Vastuullinen ja kehittävä vire. Tämä kärkitavoite
huomioi työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistamisen mm.
Mäntsälän mallin, kaavoituksen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Kunnan
hankinnoissa ja investoinneissa noudatetaan vastuullisuutta ja toimintatapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti luotettavaan ajantasaiseen tietoon pohjaten.
Jokaiselle kärkitavoitteelle
määritetään vielä tavoitearvot ja mittarit, joiden avulla
seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Mittareiden avulla seurataan ja
arvioidaan, kuinka valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään ja onko tekeminen ja suunta oikea.

Strategiatyö koko
syksyn rupeama
Mäntsälän kunnan strategiaa valmisteltiin koko syyskauden 2021 kestäneen laa-

japohjaisen työstön kautta. Prosessissa on kuultu ja
osallistettu kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, alueen yrittäjiä sekä päätöksentekijöitä. Päiväkoti-ikäiset ja koululaiset osallistuivat työstöön
hahmottelemalla piirroksin
ja maalauksin tulevaisuuden
Mäntsälää.
Strategiatyön aluksi hahmoteltiin ja kiteytettiin ne
arvot, joita kaikessa toiminnassa pidetään tärkeimpinä.
Esille nousivat etenkin turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Kaikki nämä arvot
näkyvä kunnan kärkitavoitteissa.
Kunnan strategiaa tehtäessä huomioitiin kuntaan eri
tahoilta kohdistuvat odotukset, vaatimukset, laajempi
toimintakehys sekä globaalit
haasteet.
Strategian yhteisiä nimittäjiä ovat yhdessä tekeminen,
asukaslähtöisyys ja yrittäjämyönteisyys. Tavoitteena on
kasvava ja kehittyvä Mäntsälä, parhaan arjen paikkakunta.

Hyvää Joulua ja
turvallisia kilometrejä
vuodelle 2022

H ja P Martikainen Oy

Rengasmyynti Karvinen
Sepäntie 4, 04600 Mäntsälä
p. 019 687 2479

Kehys- ja
lasiliike
Seppänen

MEILTÄ MITTATILAUKSESTA:
r,FJUUJÕOWÅMJUJMBOMBTJU
r4BVOBOMBTJTFJOÅUKBPWFU
r1FJMJU
r1FJMJMJVLVPWFU
r5FSBTTJKBMBTJLBUPU

7BOIB1PSWPPOUJF .ÅOUTÅMÅ QVI    
BSLLMP XXXTFQQBTFUGJ

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
r)VPMMPUKBLPSKBVLTFU
r1BLPLBBTV0#%UFTUJU
 LBUTBTUVTUBWBSUFO
myös näytöt

Kenkäpellontie 1A
04600 Mäntsälä

☎ 0400 770 300

Mäntsälän
Seniorit ry
Kylmäalan Erikoisliike

Mellin Oy

Ari, Miko Jami ja Samuel

Kiitoksia
kuluneesta vuodesta!
t. Hiustaikurit / Oili ja Tiina
Keskuskatu 8 r p. (019) 687 3999

Kotkakorven
Maansiirto
Oy

Mäntsälän koulujen ja esiopetuksen loma-ajat 2022-23
Sivistyslautakunta
päätti talousarvion 2022 käyttösuunnitelmasta. Merkittävin
muutos sivistyslautakunnan
esitykseen oli kotihoidontuen kuntalisän määräraha
vuodelle 2022, jonka kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, joka sen myös hyväksyi. Kunnanvaltuuston
13.12. päätöksen mukaisesti kotihoidontuen kuntalisän
osalta palataan käytäntöön,
jossa yhdestä perheen alle
3-vuotiaasta maksetaan 150
€/kk kuntalisää. Kuntalisään
ei kuulu sisaruslisät, eikä kotihoidontuen kuntalisän saaminen rajaa muiden sisarusten hoitomuotoa. Kuntalisä otetaan käyttöön keväällä Kelan sopimuksen hyväksymisen jälkeen Kelan ehtojen mukaisesti. Sopimuksen
uusiminen vaatii vähintään
kaksi kuukautta.
Perusopetuksen koulujen, lukiokoulutuksen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajoista lautakunta päätti kolmel-

le seuraavalle lukuvuodelle.
Tulevana lukuvuonna koulutyö alkaa keskiviikkona 10.
elokuuta 2022. Perusopetuksen ja lukion lukuvuosi päättyy lauantaina 3.6.2023 ja esiopetuksen 31.5.2023.
Lautakunta käsitteli kolme
valtuustoaloitetta. Lautakunta antoi lausunnon metsäeskareita koskevaan valtuustoaloitteeseen. Lausunnossaan lautakunta korosti, että toimintaa on syytä jatkaa
ja tulevaisuuden sijoituspaikka metsäeskarin kodalle olisi
hyvää löytää Anttilan ja Kaunismäen alueilta. Aloite siirtyy vielä teknisen ja elinvoimalautakunnan käsittelyyn.
Lautakunta jatkoi perusopetuksen englanninkieliseen opetukseen liittyvän
valtuustoaloitteen käsittelyä. Lautakunta sai laajan selvityksen opetuksen järjestämisen perusteista ja kustannuksista. Vastauksessa vertailtiin pääkaupunkiseudun
ja Keski-Uudenmaan kuntien

järjestämää englanninkielistä perusopetusta. Lautakunnan vastauksessa ei suositeta toiminnan käynnistämistä vaan todettiin, että selvityksen perusteella opetukselle ei ole riittäviä edellytyksiä
Mäntsälässä.
Kolmas lautakunnan käsittelemä aloite oli A2-kielen opetuksen aloittamiseksi Mäntsälässä. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspalvelut valmistelevat ensi kevään aikana toteuttamiskelpoisen muutosehdotuksen
A2-kielen opetuksen tarjontaan Mäntsälän perusopetuksessa. Lautakunnalle esitetty selvitys tuo ilmi sen, että A2-kielen opetuksen laajentamisen yhteydessä tulee
tarkastella koko perusopetuksen tuntijakoa, valinnaisuuden toteutumista ja opetussuunnitelmaa. Tähän työhön lautakunta varaa aikaa,
jotta siihen voidaan osallistaa koulut, huoltajat ja oppilaat.

Keskustien
Kello ja Kulta
Keskuskatu 8,
04600 Mäntsälä
p. 040 846 9132

JALKATERAPIA SOLBEE OY

toivottavat
Hyvää Joulua!

Sivistyslautakunnan päätöksiä

Peltomäentie 10, Numminen

Mäntsälän
Eläkkeensaajat ry

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta

Mäntsälän
Martat ry

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta.
Toivotamme kaikille Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2022
Mäntsäläntie 1–3, Mäntsälä
0400 427 896
www.jalkaterapiasolbee.fi

Mäntsälän
Sydänyhdistys ry

PENSSELIMIEHET OY
Huomioidaan
myös huoltomaalaukset

Erkki Hynönen
p. 050 518 2557

Kiitos kuluneesta vuodesta
ja valoisaa vuotta 2022!

Hyvää Joulua
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Toimintaohjeita erilaisiin hätätilanteisiin,
varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn
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Hyvää Joulua
& Vauhdikasta
Uutta Vuotta 2022
Jani Laaksonen
& Tero Keltti
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tUBCMPJEJU

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

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

OSA 34. Lähde: Jari Heikkilä

Joulu voi tulla
Joulu voi sisään astua,
on puunattu tupaa ja bastua.
Ruuat on hankittu / paistettu
ja osaa pipareista maistettu.
Lahjat on ostettu
ja kuusi reilu viikko sitten
sisään nostettu.
Nyt voi viettää aikaa omaa,
ja läheisten kanssa joululomaa.
Kynttilät joulun tunnelmaa luo,
kukat loistoa sisälle myös tuo.
Nyt odotetaan virtuaalisesti
julistettavaa joulurauhaa
ja aattona käytetään
riisipuuroon / hedelmäsoppaan kauhaa.
Saunaan on hankittu vasta,
kohta juhlitaan Jeesus-lasta.
Aattoiltana on aikaa lahjoja avata,
kun koronan takia ei voi sukua tavata.
Joulutervehdys teille nyt näin
virtuaalisesti täytyy laittaa,
jos meinataan tuo koronan leviäminen
yhdessä taittaa.
Viettäkää rauhaisaa joulun aikaa,
toivotan kaikille onnea,
iloa ja elämään taikaa.
Toivottavasti koronaton aika pian palaa,
niin kaikki voi ystäviään taas halaa.
Toivotan turvallista uutta vuotta,
muista, turvaväliä ja kasvomaskia
ei pidetä suotta.

MÄNTSÄLÄN SANOMAT
Konepalvelu
Seppälä Oy

KUPLAPAJA
VW-KUPLIEN ERIKOISLIIKE

Pentti Järvi Ky
kiittää asiakkaitaan
ja toivottaa
Hyvää Joulua
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K. A. Löfgren Ky
0400 490 386, 0400 491 597

SEPPO
FAGERSTRÖM OY
0400 511 717

Kuljetusliike
AE Lilja Ky

Kiitos kaikille tukijoillemme.

Maisalantie 2 B
04600 Mäntsälä

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä
rXXXZSJUZTUQà

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

Sitten on vielä UKK..DWD..
TTK..UMK..CCR ja BMW
sekä RITIRATIRALLA. Näitä asioita me sitten päivitetään koulutuksissa ja voisi
olla paikallaan itsellenikin.
Maailma muuttuu tuhatta ja sataa, eikä Joulupukin
paja saa jäädä kehityksen
jalkoihin. Ja vielä niitä kysymyksiä lyhenteistä. Luulisi jo kaikkien tietävän mitä tarkoittaa HPK ja HIFK,
sekä TPS, mutta ei: kyselyjä tuli näistä, koskien mm.
homeen, hilseen ja tupajumien torjuntaa. Sen verran
voin todeta jo nyt, että kysymykset ovat päin honkia.
Nämä lyhenteet liikkuvat
jäätä pitkin vuodesta toiseen ja onpa venäjällekin
lähdetty lätkää läiskimään.
No, nämä asiathan eivät
nyt varsinaisesti liity Jouluun mutta lujaa mennään
kuin Petteri Punakuonolla
konsanaan. Hyvää Joulua!
Ja muistakaa olla kilttejä
Joopa joo. Eiköhän käytetä ihan kokonaisia lausahduksia, niin kaikki ymmärtävät. Hyviä Jouluja kaikille Metsätontuille,
kuin myös Tupatontuille
toivottelee
Hermo Eines

0400 820 706

Aja turvallisesti
vuodenajoista
riippumatta!

ajo-opetuspiste
Keskuskatu 4, MÄNTSÄLÄ p. 040 551 4045
www.ajo-opetuspiste.fi

040 848 5610

Uudenmaan

Hammaslääkärit
Serban,
Hammaslääkärit Mihaela
Jari Seraste,
Jari Seraste, Hanna Koskiniemi
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
Qt.ZÚTMBVBOUBJBJLPKB

Parturi-Kampaamo

Aikuisten oikeesti, eli koulutusta Korvatunturilla
holle, kuin myös Joulumielelle. Metsään siis menevän
mieli. Mutta mitenkä ovat
asiat tuolla pohjoisen perukoilla? Selvitinpä tulevia
Joulun tuulia kysymällä arkistotonttu Punakynältä.
Onko kiirettä pidellyt?
-Kiirettä on pidellyt. Ei
meinaa muut tontut ehtiä
Joulun töihin, kun pitää olla koulutuksissa koko ajan.
Loppu aika menee vastatessa mitä kummallisenpiin kysymyksiin. Eräs kysymys koski joulupaketin värejä, että onko demareilla
punaisemmat paketit kuin
Kokoomuksella? JYP joukkuetta on myös epäilty Joulupukin Yleis Puolueeksi.
-Ohhoh! Ja mikähän
mahtoi olla vastaus näinkin poliittisiin epäilyihin ja
kyselyihin?
-Joulua, politiikkaa ja urheilua ei koskaan pidä sekoittaa toisiinsa. Ovat kolme täysin eri asiaa.
-Saanko vielä lisää tietoa
koulutuksesta ja miten nämä liittyvät lyhenteisiin?
-No, täältä pesee. Lahjaosastolla pitää olla tieto viimeisimmästä teknologiasta: enää ei riitä 4 G, vaan
pitää olla 5 G. Sanoinkohan nämä nyt ihan oikein?

Taksi Sami Latva

Yritystilipalvelu Oy

Joulupakina

Jouluista tervehdystä kaikille täältä sivukylien siimeksestä. Näissä asioissa mikään ei ole muuttunut täällä vihreiden kuusien keitaalla vuosikymmeniin: Joulukuusi löytyy aika
läheltä melkoisella todennäköisyydellä, vai löytyykö? Vastaus tuli hyvinkin
nopeasti paikalliselta Metsätontulta.
-No ei muuten löydy. Mikä lie kurppa kirjanpainaja lyönyt oksat alavinoon
ja hormooni heittänyt taas
kesän aikana metrin verran
mittaa sinne yläpäähän,
siis kuuseen. Eihän sinne
saa kuin latvaan tähden, ja
pallot pitää varmaan laittaa rautalangalla runkoon.
Hyvähän on että kuuset
kasvavat, mutta Joulukuusen yläosan koristelu näillä tiedoilla voi olla työlästä.
Vai olisiko siellä kallion takana toisella puolella ollut
ne paremmat kuuset?
Voihan sitä ”oikeaa Joulukuusta” katsella jo kesän
aikana metsällä. Kummasti vaan tuntuvat katoavan,
taikka piiloutuvan Joulukuulle mentäessä. Mutta
metsässä kävely ja kevyt
kompurointi on todettu
olevan terveellistä, niin ke-

LLahdentie
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04600
4600
0 Mä
Mäntsälä
älä
p. 0207 2907 20

Jap-Metalli Oy

Rauhallista Joulua
Mäntsälän
Rintamaveteraanit


 

Hanne-Maarit
www.eriksdahl.fi
p. 040 575 1205
eriksdahl@eriksdahl.fi

Mäntsälän
Autokoulu
toivottaa
Hyvää Joulua

Putkiliike
Salovaara Oy

Mäntsälän yhdistys

Metsänhoitoyhdistys
Uusimaa toivottaa

Hyvää Joulua!

MÄNTSÄLÄN
VPK

Mäntsälän
Diabetesyhdistys ry

LC Mäntsälä

p. 0400 559 981

Hyvää Joulua

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

22

puheenjohtaja Jari K. Sillanpään aloitteesta tammikuussa järjestettävien aluevaalien vaalilautakuntiin osallistetaan myös nuoria. Vaalilautakuntien tehtävänä on vaalien järjestäminen äänestyspaikoilla. Kunnanhallituksen
linjauksen mukaisesti nuoret eivät edusta lautakunnissa puolueita vaan ovat mukana opiskelijajäseninä.
Nuorten osallistaminen
toteutetaan yhdessä Mäntsälän lukion kanssa. Rehtori
Tuula Ilvosen mielestä vaalilautakuntiin osallistuminen
on nuorille loistava mahdollisuus nähdä, miten vaalit
järjestetään. Hän toivoo, että kokemus herättäisi lautakuntiin osallistuvien nuorten
kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamiseen myös tulevaisuudessa.
Ilvonen lähetti aiheesta
viestin kaikille vaaleihin mennessä täysi-ikäisyyden saavuttaneille opiskelijoille, ja
pyysi kiinnostuneita ilmoit-

kiolaista ilmaisi kiinnostuksensa, joten kaikki halukkaat
pääsivät mukaan. Opiskelijajäsenet saavat vaalilautakunnan jäsenen palkkion.
Yksi vaalilautakunnan toimintaan osallistuvista on
kolmannen vuoden opiskelija Veera Isola. Hän lähti mukaan läheistensä kannustamana. Isola ei ole aiemmin osallistunut poliittiseen
toimintaan, mutta kiinnostui asiasta vaalilautakunnassa Helsingissä toimineen siskonsa kerrottua kokemuksestaan. Myös toinen vaalilautakuntaan osallistuva
opiskelija Julia Contines on
kuullut muilta vaalien järjestämisen parissa työskennelleiltä nuorilta hyviä kokemuksia.
Sekä Isola että Contines
odottavat kokemusta innolla. He uskovat, että osallistuminen voi tuoda uusia oivalluksia ja lisätä ymmärrystä
vaalien järjestämisestä. Isola
odottaa erityisesti näkevän-

kenta.
Sen lisäksi, että vaalilautakuntiin osallistuminen on
kokemuksena arvokas, tukee
se myös lukio-opintoja. Kun
nuori on osallistunut alkukoulutukseen ja lautakunnan
puheenjohtajan pitämään
koulutukseen, työskennellyt lautakunnassa vaalipäivänä ja kirjoittanut aiheesta
oppimispäiväkirjaa, hän saa
yhden lukiokurssin. Ilvonen
kertoo vaalilautakuntatyöskentelyn sopivan hyvin myös
Mäntsälän opetuksen lukuvuoden 2021-2022 teemaan
”Osallisuus ja demokraattinen toiminta”.
Hyvinkäällä
vastaavaa
nuorten osallistamista on
tehty aiemmin yhteistyössä
Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Ilvonen kertoo
tämän kerran olevan Mäntsälässä ikään kuin pilotointia, jonka jälkeen yhteistyötä voidaan tulevissa vaaleissa
jatkaa ja kehittää kokemuksen perusteella.

Nuorten äänestysaktiivisuus
on jo vuosien ajan ollut alhaista. Vuoden 2021 kuntavaaleissa aktiivisuus kasvoi hieman verrattuna neljän
vuoden takaisiin kuntavaaleihin. Siitä huolimatta vain
35,4 prosenttia 18-24-vuotiaista nuorista äänesti kesän
kuntavaaleissa. Muut ikäryhmät äänestävät nuoria
enemmän. Syitä alhaiselle äänestysaktiivisuudelle on monia. Nuorten vaalilautakuntiin osallistamisella pyritään
lisäämään nuorten ymmärrystä vaaleista ja haastamaan
ikäluokkaa äänestämään.
Lautakuntiin osallistuvat
opiskelijat Isola ja Contines
epäilevätkin, että nuorten alhainen äänestysaktiivisuus
johtuu osittain tiedonpuutteesta. Contines toteaa, että kaikki nuoret eivät välttämättä tiedä aluevaaleista tai
siitä, mitä niissä äänestetään.
Isola puolestaan nostaa esille nuorten epävarmuuden
omasta mielipiteestään. Kun

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20.

Alue, jolla vaalimainostaminen kielletty

Aluevaalit
t 4VPNFO FOTJNNÊJTFU BMVFWBBMJU QJEFUÊÊO UBNNJkuussa 2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2021. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.
t "MVFWBBMFJMMBWBMJUBBOIZWJOWPJOUJBMVFJMMFBMVFWBMUVVTtot, joiden tehtäviin kuuluu vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestäminen.
t )ZWJOWPJOUJBMVFJUB PO ZIUFFOTÊ  )FMTJOLJMÊJTFU FJvät äänestä vaaleissa, sillä Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki.
t .ÊOUTÊMÊNVPEPTUBB,FTLJ6VEFONBBOIZWJOWPJOUJalueen yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven,
Tuusulan ja Pornaisten kanssa.

Suurelta yleisöltä ongelma on piilotettu siten, että
lopullista tilinpäätöstietoa ei
ole verrattu alkuperäiseen,
vaan joulukuussa muutettuun talousarvioon. Siten ylitykset on saatu näyttämään
pieniltä.
Keusote-kunnissa ylitykset on kuitenkin huomattu viimeistään siinä vaiheessa, kun lisälasku on lähetetty
kuntaan päätettäväksi. Kunnissa lisälaskut ovat herättäneet närää, mutta silti laskut
on aina kiltisti maksettu.
Miksi ongelmaan ei ole
puututtu?
Kuntalain 110 pykälän mukaan kaikki menot on mitoitettava todellista tarvetta
vastaaviksi. Erityisesti tämä
pätee sosiaali- ja terveyspal-

veluihin, missä alibudjetointi vaarantaa haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisten
perusoikeudet palveluihin.
Tämän näkökulman alibudjetointiin on tuonut esiin
eduskunnan oikeusasiamies
eduskunnalle jättämässään
kertomuksessa vuonna 2015.
Ikävä kyllä näillä kirjauksilla ei ole ollut käytännön vaikutusta tavaksi tulleisiin käytäntöihin.
Alibudjetointi kun on
myös mahdollista naamioida
– ja niin on myös naamioitu
- säästö- tai tuottavuusohjelmaksi: vuoden alussa asetetaan huikeat säästö- tai tuottavuustavoitteet, joista sitten vuoden lopussa nostetaan kädet ylös.
Mikä on kunnan vastuu?

Itse olen sitä mieltä, että kaikkea vastuuta tavaksi
tulleesta alibudjetoinnista ei
voi sälyttää Keusotelle. Osavastuun ongelmasta kantaa
omistajaohjauksesta vastaava kuntajohtajien neuvottelukunta.
Omien laskelmieni mukaan kuntajohtajat ovat tietoisia tavaksi tulleesta alibudjetoinnista ja kuntien talousarvioissa sote-palveluihin on
budjetoitu enemmän rahaa
kuin mitä Keusote on omassa talousarvioissaan kunnille
esittänyt.
Silti kuntajohtajat ovat sallineet Keusoten jatkaa lainvastaista alibudjetointia. Ja
vaikka joku kuntajohtajista
olisikin eri mieltä, niin julkisista lähteistä meillä ei olisi

Minä äänestäjä?
Vieläkin ihmetellään, että
miksi nämä aluevaalit järjestetään. Eikä hahmoiteta mistä oikein on kysymys? Jotkut

tahot ovat tahallaan johtaneet meitä asukkaita luulemaan, että tässä rakennetaan
jotain ihmehimmeleitä, joista
kukaan ei ota selvää.
Todellisuudessa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että
kunnassa säilyy terveyskeskus jatkossakin. Ja toinen asia
on MITENKÄ MEITÄ KOHDELLAAN lääkäriin pääsyssä.
Pääsy lääkäriin on tehty niin
hankalaksi ja vaikeaksi, että
me äänestäjät olemme aivan
epätoivoisia ja lopen kyllästyneitä lupauksiin, joita kuitenkaan ei pidetä.

Eli terveyskeskuksen lisäksi,
mistä äänestetään, on kuinka
meitä asukkaita kohdellaan
kun tarve terveyspalveluille tulee itsekullekin ajankohtaiseksi. Vastataanko puhelimeen tai sähköpostiin kahden tunnin sisällä, eikä huomenna tai ensiviikolla. Ikävä
kyllä usein jätetään tyystin
vastaamatta.
Pääsenkö lääkäriin ilman,
että minun täytyy koko historiani kertoa ensin hoitajalle. Lääkärihän on se, joka viimekädessä päättää kohtaloni jatkohoidosta. Vai päät-

tääkö? Nykyinen järjestely,
että jatkohoidosta ja sen paikasta, todellisuudessa päätetään jossain muualla tapaamatta potilasta. Tehokkaan
ja inhimillisen terveydenhoidon kannalta tämä käytäntö
on täysin tuomittavaa ja kustannuksia lisäävää.
Äänestetään nyt lopultakin terveyskeskus palvelupisteeksi, joissa asiakas on keskiössä ja palvelun kohteena.
Eikä anneta terveyskeskuksen ammottaa tyhjyyttään,
kun nykyiset asiakkaat on ulkoistettu koteihinsa sairasta-

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

si lisätä tekemällä vaaleista ja äänestämisestä tutumpaa. Aiheesta voitaisiin opettaa kouluissa enemmän. Lisäksi Isola pohtii myös digitaalista äänestämistä. Mikäli verkossa äänestäminen tulisi jossakin kohtaa mahdolliseksi, ja äänestämisen voisi
tehdä missä ja milloin tahansa, voisi kynnys äänestämiselle pienentyä.

mitään mahdollisuuksia todentaa, miten ongelmaa on
ehkä yritetty korjata.
Jostakin syystä kuntajohtajien neuvottelukunnan muistiot on salattu, vaikka ne selvästikin ovat osa julkisten varojen käyttöä koskevaa päätöksentekoa. Ja päättäjätkin
ovat voineet tutustua niihin
vasta noin puolen vuoden
viiveellä.
Budjetin valmistelun osalta näin vanhalla tiedolla ei
ole enää mitään merkitystä.
On jännittävää nähdä, miten kunnanhallitus kysymykseeni vastaa. Itse olen toiveikas, että asiassa vihdoin pääs-

Aluevaalit
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maan. Jopa akuuttia tapauksia ei oteta vastaan, vaan lähetetään ne siekailematta
Hyvinkäälle päivystykseen.
Koko ajan luodaan ja kehitetään uusi järjestelmiä, joista se tärkein eli asiakas on
täysin jätetty pois, tai välttämättömänä pahana otettu
mukaan. Ei ole ihme, että asiakkaiden lisäksi terveyskeskuksen henkilökunta on yhtä epätoivoinen ja on usein
halukas vaihtamaan työpaikkaansa.

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

Alkuperäisen sote-uudistuksen yksinkertainen tarkoitus on helpottaa lääkäriin
ja hoitoon pääsyä. Mikä ihme
siinä on niin vaikeaa, ettei asiaa osata hoitaa yksinkertaisella koetulla tavalla. Toivon
todella, että äänestäjät nyt
runsaalla osaanotolla vaikuttavat näihin päätöksiin.
Matti Ahonen
Omaishoitaja
Aluevaaliehdokas
Keskusta

!
!
!
!

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

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.

Erkki Laukkanen
Aluevaaliehdokas (vas.)

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.

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 12.1. –
18.1.2022 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

täisiin eteenpäin. Ja miksi ei
päästäisi. Valtuustossa saatekeskustelu oli ihan asiallista.

!

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

Aluevaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 12. – 18.1.2022.

vaalit tuntuvat monimutkaisilta, eikä nuori koe tietävänsä niistä tarpeeksi, on omasta
mielipiteestä vaikea olla varma, ja päätösvalta jätetään
usein kokeneemmille, joiden uskotaan tietävän asioista enemmän. Isola pohtii monien kokevan, että omalla äänellä ei ole merkitystä.
Isolan mielestä nuorten
äänestysaktiivisuutta voi-

Kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle
Mäntsälän valtuusto päätti 13.12. taas yhdestä Keusoten lähettämästä lisälaskusta. Tällä kertaa sen koko
oli 2,4 miljoonaa. Jätin jälkilaskutuksesta kirjallisen kysymyksen kunnanhallitukselle.
Kysymyksessä tiedustelin, millaisiin korjaustoimiin
omistajaohjauksesta vastaava kunnanhallitus aikoo ryhtyä läpinäkyvän ja lainmukaisen budjetointimenettelyn vahvistamiseksi?
Mitä tämä tarkoittaa?
Keusote päättää aina loppuvuodesta seuraavaa vuoden talousarviosta. Tavaksi
on kuitenkin tullut, että seuraavan vuoden joulukuussa
on päätetty noin 30 miljoonan lisätalousarviosta, joka
sekin on lopulta ylitetty.
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Nuoria mukaan tammikuun
aluevaalien vaalilautakuntiin
Iida Latvio tautumaan. Vaalilautakun- sä, miten äänestäneistä pide- Nuorten äänestystapaikkoja oli nuorille tarjol- tään kirjaa. Lisäksi häntä kiinaktiivisuus alhainen
Mäntsälän Kokoomuksen la yhteensä 18. Seitsemän lu- nostaa esimerkiksi ääntenlas-

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

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.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös
omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.
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.
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.
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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Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2022
joulun aikaan
palvelemme
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.

klo 8–12
klo 10–16
klo 10–16
klo 8–18
klo 10–16

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Kiitämme kaikkia
apteekin asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta.

toivottaa
MÄNTSÄLÄN SANOMAT
MÄNTSÄLÄN KIRJAPAINO

Keskuskatu 12, puh. (019) 689 6600

ma–pe 8–20, la 9–17, su 10–16
Terveytesi on meille ykkösasia!

KIRJAK AUPPA
MÄNTSÄLÄ

Verkkoapteekki mantsalanykkosapteekki.ﬁ

Vireuksen Joululahjat pukinkonttiin!
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€
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